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RESUMO 

O presente relatório tem por objetivo mostrar todo o trabalho realizado no Centro 

Hospitalar Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria, na consulta de 

Neurodesenvolvimento. A consulta de neurodesenvolvimento caracteriza-se por ser uma 

consulta onde são prestados cuidados de saúde terciários na área do 

neurodesenvolvimento infantil, sendo assim considerada uma consulta de referência que 

tem como sustento teórico o Modelo Ecológico, onde toda a intervenção é direcionada 

para a criança e para a sua respetiva família. 

A Psicologia Pediátrica foca-se em aspetos da saúde física, mental e do desenvolvimento 

das crianças e enquadra-se numa abordagem multidisciplinar de maneira a promover a 

saúde tanto da criança co, da sua respetiva família. Nesta perspetiva, o papel do psicólogo 

clinico no serviço de pediatria é feito com uma população alvo que apresente perturbações 

do neurodesenvolvimento, perturbações alimentares, perturbações do sono, problemas de 

ansiedade de separação, dificuldades na interação com os pares aquando a entrada para a 

escola, problemas derivados de situações traumáticas e patologias neonatais como é o 

caso da prematuridade, dos problemas congénitos e das doenças crónicas. 

 
 

Palavras – Chave: Consulta de Neurodesenvolvimento; Psicólogo Clinico; Perturbações 

de Neurodesenvolvimento; Intervenção; Acompanhamento Psicológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This report aims to show all the work done in North Lisbon Hospital - Hospital of Santa 

Maria, in consultation Neurodevelopment. The query is characterized by 

neurodevelopmental be a query where tertiary health care is provided in the area of child 

neurodevelopment, thus being considered a query reference which is underpinned keep 

the Ecological Model, where all the action is directed to the child and for their respective 

families. 

The Pediatric Psychology focuses on aspects of physical, mental health and development 

of children and is part of a multidisciplinary approach in order to promote the health of 

both the child co, their respective family. In this perspective, the role of the clinical 

psychologist in the pediatric service is done with a target population that presents 

neurodevelopmental disorders, eating disorders, sleep disorders, problems with 

separation anxiety, difficulties in interacting with peers at the entrance to the school, 

problems arising from trauma and neonatal pathologies such as prematurity, and 

congenital problems of chronic diseases. 

 

 

Keywords: Neurodevelopment query; Clinical Psychologist; Neurodevelopment 

disorders; intervention; Psychological monitoring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Lista de Ilustrações 

Figura 1 –  Localização do Hospital  .......................................................................................... 14 

 

Figura 2 –  Organigrama do Departamento de Pediatria ……………………………..…………15 

 

Figura 3 –  Gráfico dos resultados WISC III …………………………………………..………..54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Tabelas  

Tabela 1 –  Profissionais da Unidade de Neurodesenvolvimento  .............................................. 17 

 

Tabela 2 –  Agenda Semanal  ...................................................................................................... 40 

 

Tabela 3 – Congressos, Seminários, Sessões de Journal Club, Reuniões de Debate sobre Casos 

Clinicos e Tertúlias…….............................................................................................................. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Abreviaturas, Siglas e Acrónimos 

APA – American Psychiatric Association 

CDI – Inventário de Depressão Infantil  

PHDA – Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção   

QI – Quociente de Inteligência 

WISC – Escala de Inteligência de Weschler para crianças 

SDQ – Questionário de Dificuldades e Capacidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

1. Introdução .............................................................................................................................. 11 

2. Caracterização da Instituição ................................................................................................. 13 

2.1 Centro Hospitalar Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria ........................................... 13 

2.1.1. Localização ............................................................................................................. 14 

2.1.2. Organigrama do Departamento de Pediatria ........................................................... 15 

2.1.3. Unidade de Neurodesenvolvimento ........................................................................ 16 

2.1.4. Consulta de Neurodesenvolvimento ....................................................................... 17 

2.1.5. População – Alvo  ................................................................................................... 19 

3. Enquadramento Teórico ......................................................................................................... 21 

3.1 Breve História da Psicologia Clinica .............................................................................. 21 

3.1.1. O Papel do Psicólogo Clinico em Contexto Hospitalar .......................................... 22 

3.2. Modelo Teórico de Referência – Modelo Ecológico...................................................... 24 

3.3. Perturbações do Neurodesenvolvimento ........................................................................ 26 

3.3.1. Perturbação do Espectro do Autismo ..................................................................... 27 

3.3.2. Perturbação de Défice de Atenção e Hiperatividade .............................................. 30 

3.3.3. Perturbação Específica da Linguagem .................................................................... 31 

3.4. O Bullying ...................................................................................................................... 33 

4. Metodologia ........................................................................................................................... 37 

4.1. Objetivos do Estágio ...................................................................................................... 37 

4.2. Deontologia .................................................................................................................... 37 

4.3. Participantes ................................................................................................................... 37 

4.3.1. Amostra de Avaliação e Diagnóstico...................................................................... 37 

4.3.2. Amostra de Intervenção Psicológica ...................................................................... 38 

4.4. Procedimento .................................................................................................................. 38 

4.4.1. Amostra de Avaliação e Diagnóstico...................................................................... 38 

4.4.2. Amostra de Intervenção Psicológica ...................................................................... 40 

4.5. Agenda Semanal ............................................................................................................. 40 

4.6. Instrumentos ................................................................................................................... 41 

4.6.1. Entrevista Clinica – Ficha de Anamnese ................................................................ 41 

4.6.2. Provas Psicológicas ................................................................................................ 42 

4.6.3. Questionários .......................................................................................................... 46 

4.6.4. Instrumentos de Intervenção Grupo ........................................................................ 48 

5. Estudos de Caso ..................................................................................................................... 53 

5.1. Estudo de caso I – Intervenção Individual ..................................................................... 53 

5.1.1. História Clinica ....................................................................................................... 53 

5.1.2. Resultados de Avaliação Psicológica ..................................................................... 54 



5.1.3. Programa de Competências Pessoais, Sociais e Emocionais .................................. 56 

5.1.4. Plano de Intervenção............................................................................................... 58 

5.1.5. Descrição do Processo Terapeutico ........................................................................ 59 

5.1.6. Discussão do Caso .................................................................................................. 61 

5.2. Estudo de caso II – Intervenção de Grupo ...................................................................... 64 

5.2.1. Programa de Pervenção sobre Comportamentos Bullying ..................................... 64 

5.2.2. Plano de Intervenção............................................................................................... 65 

5.2.3. Descrição do Processo Terapeutico ........................................................................ 65 

5.2.4. Discussão do Caso .................................................................................................. 69 

6. Outras Atividades Realizadas ................................................................................................ 73 

6.1. Estudo de caso III – Intervenção Individual ................................................................... 73 

6.1.1. História Clinica ....................................................................................................... 73 

6.1.2. Resultados da Avaliação do Denvolvimento Psicomotor ....................................... 74 

6.1.3. Plano de Intervenção............................................................................................... 75 

6.1.4. Descrição do Processo Terapeutico ........................................................................ 75 

6.2. Projeto de Investigação .................................................................................................. 77 

6.3. Congressos, Seminários, Sessões de Journal Club, Sessões de Debate de Casos Clinicos 

e Tertúlias  .............................................................................................................................. 79 

7. Conclusão ............................................................................................................................... 81 

8. Reflexão Final ........................................................................................................................ 82 

Referências  

Anexos  

Lista de Anexos 

Anexo A – Ficha de Anamnese  

Anexo B – Provas Psicológicas  

Anexo C – Questionários  

Anexo D – Questionário sobre Bullying  

Anexo E – Plano de Intervenção dos Casos Acompanhados 

Anexo F – Relatório de Intervenção dos Casos Acompanhados   

Anexo G – Poster do Projeto de Investigação  

Anexo H – Comunicação do Projeto de Investigação no Journal Club  

Anexo I – Questionário do Projeto de Investigção sobre “ Expetativas Parentais relativas ao 

Diagnóstico dos Filhos” 

 



O Papel do Psicológa Clinico na Consulta de Neurodesenvolvimento 

 

11 
Andreia Isabel Capela Silva Santos 

1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como objetivo mostrar todo o trabalho que foi realizado 

ao longo do ano letivo no Centro Hospitalar Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria, mais 

especificamente, na Consulta de Neurodesenvolvimento. Em termos da sua estrutura, 

numa primeira fase é feita a caracterização da instituição, onde é enquadrada toda a 

caracterização do hospital, a sua localização, o organigrama do Departamento de 

Pediatria, a história da Unidade de Neurodesenvolvimento, a caracterização da Consulta 

de Neurodesenvolvimento e a população alvo a que esta consulta se destina. No 

enquadramento teórico é feita uma breve descrição de toda a história da psicologia clinica 

em Portugal, mostrando de seguida a importância que o papel do psicólogo clinico 

desempenha em contexto hospitalar. Após estas contextualizações, faz-se referência ao 

modelo teórico utilizado nas Consultas de Neurodesenvolvimento, explicando 

detalhadamente os seus pressupostos. É ainda elaborada uma revisão bibliográfica dos 

temas considerados pertinentes: perturbações do neurodesenvolvimento, perturbação do 

espectro do autismo, perturbação de défice de atenção e hiperatividade, perturbação 

específica da linguagem e bullying, que vão de encontro aos casos clínicos apresentados 

posteriormente. 

Numa segunda fase é descrita toda a metodologia utilizada para a concretização 

do relatório em que são relatados os objetivo do estágio académico, a deontologia, a 

descrição da amostra, o procedimento que foi utilizado, os instrumentos que foram 

aplicados e a agenda semanal de consultas. Relativamente aos estudos de caso, neste 

relatório serão descritos pormenorizadamente dois casos clínicos, sendo que no primeiro 

caso foi feita uma intervenção individual com base num programa de competências 

pessoais, sociais e emocionais e no segundo caso foi realizado uma intervenção em grupo 

com base num programa de prevenção de comportamentos bullying. É de salientar que 

em ambos os casos clínicos consta entre outros aspetos, o plano de intervenção, a 

descrição do processo terapêutico e a discussão do caso.  

Irá fazer também parte deste relatório um ponto, designado como outras atividades 

realizadas, onde estará patente um terceiro caso clinico de intervenção individual, as 

ações de formação frequentadas pela estagiária nomeadamente Congressos, Seminários, 
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Sessões Jornal Club, Reuniões de Casos Clínicos e Tertúlias e o projeto de investigação 

elaborado e implementado com o tema “Impacto do Diagnóstico em 

Neurodesenvolvimento – Expetativas Parentais”. Em síntese, irá ser apresentada uma 

conclusão de todo o trabalho realizado ao longo do ano no Hospital de Santa Maria e uma 

reflexão final de forma a demostrar todas as competências que foram adquiridas nesta 

experiência enriquecedora. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

2.1 CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE – HOSPITAL DE SANTA 

MARIA 

O Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) está situado na grande cidade de 

Lisboa e foi criado em 1954, devido à elevada necessidade de existência de um hospital 

que abrangesse toda a população do conselho de Lisboa que no final dos anos 30 era cada 

vez maior. Deste modo, todo o planeamento ficou a cargo do Professor Francisco Gentil 

e o projeto arquitetónico foi elaborado por Herman Distel em 1938, tendo como objetivo 

primordial a criação de um espaço amplo que possui-se infraestruturas para o 

internamento de utentes, com capacidade para a prática de consultas externas das diversas 

especialidades, serviços centrais e de urgência e um espaço para instalações da Faculdade 

de Medicina de Lisboa. Para além destes aspetos mencionados anteriormente, todo este 

projeto hospitalar foi seguido por objetivos específicos tendo sempre a preocupação de 

proporcionar um funcionamento harmonioso e qualificado, de maneira a complementar 

todos os serviços. Nesta prespetiva, os objetivos do hospital são: os profissionais de saúde 

possuírem competências sociais e técnicas qualificadas, respeitando todos os princípios 

éticos e de dignidade humana; equidade e universalidade de acesso; assistência eficaz e 

eficiente; promoção da qualidade e satisfação quer dos profissionais de saúde quer dos 

próprios utentes; promoção do atendimento; acolhimento e acompanhamento 

humanizados; gestão integrada de hotelaria; fornecimento de toda a informação aos 

doentes e aos seus familiares; e articulação com os cuidados primários e com os cuidados 

continuados assegurando a continuidade e a qualidade dos mesmos. 

No Centro Hospitalar Lisboa Norte estão integrados dois grandes hospitais, o 

Hospital Pulido Valente e o Hospital de Santa Maria, sendo este último constituído por 

11 pisos e por 2 corpos longitudinais, o Corpo Sul, onde estão inseridos os internamentos 

da medicina e da cirurgia e o Corpo Norte, onde estão inseridos os blocos operatórios, os 

serviços de urgência e de consulta externa e as instalações destinadas à investigação 

científica e ao ensino. Para além destes dois corpos, existe ainda a Ala Nascente, a Ala 

Central e a Ala Poente onde estão agregadas as instalações da direção do hospital, os 

serviços de administração e as instalações de ensino.  
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Nesta perspetiva, o hospital tem à sua disposição diversas áreas médicas, 

nomeadamente: Serviço de Ambulatório; Bloco Operatório Central e Anestesia; Cirurgia 

Central; Unidades Cirúrgicas: Serviços de Cirurgia Cardiotorácica; Cirurgia Torácica; 

Cirurgia I e II; Cirurgia Pediátrica; Cirurgia Plástica e Cirurgia Vascular I e II; Unidades 

Médicas: Serviços de Cardiologia, Dermatologia, Estomatologia, Endocrinologia, 

Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, Infeciologia, Neurocirurgia, Nefrologia, 

Obstetrícia, Oftalmologia, Ortopedia, Oncologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, 

Reumatologia e Urologia. Departamento de Meios Complementares de Diagnóstico: 

Serviços da Anatomia Patológica, Imagiologia e Patologia Clínica; Departamento de 

Meios Complementares de Terapêutica: Serviços de Imuno-Hemoterapia, Medicina 

Física e Reabilitação e Radioterapia; Departamento das Neurociências: Serviço de 

Neurocirurgia e Neurologia; Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Genética; 

Departamento de Pediatria; Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental; e Serviço de 

Urgência e Cuidados Intensivos. Há que mencionar que este hospital agrega ainda um 

estabelecimento universitário, funcionando assim em regime de Hospital Universitário, 

mantendo uma ligação com a Faculdade de Medicina de Lisboa onde estão inseridas 

importantes funções como é o caso do ensino, da investigação, da prestação de cuidados 

de saúde, da formação pré e pós-graduada, da formação continuada e da investigação. 

 

2.1.1. LOCALIZAÇÃO 

O Hospital Santa Maria (HSM) está situado em Lisboa, na Avenida Professor 

Egas Moniz, antiga freguesia do Campo Grande, atualmente freguesia de Alvalade.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização do Hospital 
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2.1.2. ORGANIGRAMA DO DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 2. Organigrama do Departamento de Pediatria 
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2.1.3. UNIDADE DE NEURODESENVOLVIMENTO  

A Unidade de Neurodesenvolvimento do Serviço de Pediatria foi fundada pelo 

Professor Doutor João Carlos Gomes Pedro no ano de 1975, começando por funcionar no 

piso 6, sendo que, posteriormente, com a vinda da Dra. Rosa Gouveia, da Dra. Fernanda 

Torgal, da Dra. Manuela Baptista e do Dr. Miguel Palha, foi transferida para as antigas 

instalações da creche do hospital. Por volta do ano de 2003, com a saída do Dr. Nuno 

Lacerda, coordenador da Unidade de Neurodesenvolvimento, esta função ficou ao 

encargo da Dra. Rosa Gouveia passando depois para a Dra. Fernanda Torgal, e 

posteriormente para a Dra. Manuela Baptista até aos dias de hoje. Em 2004 foi construído, 

paralelamente com as instalações da creche onde se situava a Unidade de 

Neurodesenvolvimento, o Centro Brazelton, este era composto por médicos de todo o 

mundo que tinham o objetivo de promover um estilo de vida saudável às famílias e às 

suas crianças, desenvolvendo assim programas de ensino e investigação para todos os 

profissionais da área da pediatria.  

Hoje em dia, a Consulta de Neurodesenvolvimento funciona num pavilhão fora 

do edifício principal do hospital, onde se realizam as consultas externas de Pediatria. 

Neste mesmo pavilhão, juntamente com a Unidade de Neurodesenvolvimento, existe 

ainda a Unidade de Neuropediatria e a Pedopsiquiatria. Quanto ao espaço físico do 

pavilhão, este é constituído por 8 gabinetes, uma sala de reuniões, uma sala polivalente/ 

biblioteca, um gabinete destinado aos serviços administrativos, instalações sanitárias e 

uma sala de espera para os utentes. 

Ao longo dos anos, esta unidade tem vindo a desenvolver técnicas e estratégias de 

desenvolvimento cada vez mais aperfeiçoadas de modo a que consiga resolver os 

problemas que surgem precocemente. Neste seguimento os profissionais da unidade 

consideraram pertinente introduzir-se a “Escala de Desenvolvimento de Ruth Griffiths”, 

o “Teste de Rastreio Denver II” e o “Teste de Amiel-Tison”, sendo que este último surgiu 

pela elevada necessidade de se ter uma prova neurológica para se aplicar a crianças com 

idades inferiores a 1 ano. Nesta unidade foi também desenvolvido o Projeto “Portage”, 

sendo que este tinha como objetivo atuar na intervenção das crianças com atraso no 

desenvolvimento psicomotor elaborando desta forma programas de intervenção precoce 

para as mesmas. Posto isto, estes instrumentos de avaliação mencionados anteriormente 



O Papel do Psicológa Clinico na Consulta de Neurodesenvolvimento 

 

17 
Andreia Isabel Capela Silva Santos 

juntamente com outros já existentes, contribuíram para que as patologias do 

neurodesenvolvimento fossem tratadas de forma cada vez mais dinâmica e eficaz. 

 

2.1.4. CONSULTA DE NEURODESENVOLVIMENTO  

A Consulta de Neurodesenvolvimento caracteriza-se por uma consulta onde são 

prestados cuidados de saúde terciários, na área do neurodesenvolvimento infantil, por 

outro lado, presta ainda formação no âmbito da educação, intervenção e investigação 

relativamente às perturbações do neurodesenvolvimento.  

A Consulta de Neurodesenvolvimento é considerada uma consulta de referência 

que tem como base o Modelo Ecológico, em que a intervenção é direcionada para a 

criança e para a sua família. Desta forma, para dar resposta a todos os pedidos, foram 

criados quatro critérios para a admissão da criança nesta consulta sendo estes: a criança 

tem de ser portadora de uma perturbação do neurodesenvolvimento, ou estar em risco de 

a adquirir; tem de ter idade inferior a 5 anos e estar inscrita num Centro de Saúde da área 

de influência do HSM e tem de apresentar um relatório descritivo sobre a sua 

problemática. É importante frisar, que a triagem destes pedidos é feita semanalmente e a 

resposta é dada no máximo de dois meses. 

Esta unidade é formada por uma equipa multidisciplinar onde estão integrados 

uma psicóloga clinica e uma psicóloga educacional, pediatras do desenvolvimento, 

terapeutas da fala, e educadoras de infância. Para além destes profissionais trabalham 

ainda, assistentes administrativas e uma auxiliar de limpeza. 

 

Tabela 1. Profissionais da Unidade de Neurodesenvolvimento 

Equipa de Profissionais Número de Profissionais 

Psicólogos 2 

Pediatras 3 

Terapeutas da Fala 2 

Educadoras 2 

Assistentes Administrativas 3 

Auxiliar de Limpeza 1 
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Relativamente ao procedimento de todo o processo terapêutico, numa primeira fase 

a criança é vista pelo pediatra do neurodesenvolvimento, este elabora a história clinica, 

coloca uma hipótese de diagnóstico e solicita uma investigação etiopatogénica. 

Posteriormente, a criança é avaliada nas outras duas grandes valências que são a 

psicologia e a terapia da fala. Na área da Psicologia existem três tipos de consulta: 1º 

Consulta e Avaliação Psicológica, Consulta de Diagnóstico e Consulta de 

Aconselhamento.  

Na primeira consulta, o objetivo essencial é ficar-se a conhecer a criança e todo o 

seu historial, nesta perspetiva é feita uma avaliação onde são colocadas perguntas à pessoa 

que vem com a criança à consulta, podendo ser os pais, avós etc., e é feita também toda a 

história clinica da criança através da ficha de 1º Vez para percebermos quais são as 

principais preocupações dos pais. De seguida, procede-se à aplicação de provas 

psicológicas, mediante a idade da criança, para se comprovar a hipótese de diagnóstico 

proposto pelo pediatra do neurodesenvolvimento. É de salientar que só a aplicação destas 

provas não chega para comprovar se a criança apresenta ou não algum tipo de problema, 

sendo assim importante que os restantes profissionais da unidade apliquem também testes 

de diagnóstico. Nesta perspetiva, as provas psicológicas mais aplicadas na consulta de 

neurodesenvolvimento são as seguintes: a Escala de Desenvolvimento de Ruth Griffiths, 

para crianças dos 0 aos 8 anos; a Escala de Inteligência de Wechsler para Crianças – 

WISC III para crianças dos 6 aos 16 anos; a Escala de Conners para Pais e Professores 

de modo a fazer-se o despiste da perturbação de défice de atenção e hiperatividade; a 

Escala Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) e a Childhood Austism 

Rating Scale (C.A.R.S), para o despiste e diagnóstico de perturbação espectro do autismo; 

o Inventário de Estereotipias; a Escala de Inteligência de Wechsler para a idade pré-

escolar e primária – Wippsi; as Matrizes Progressivas de Raven; Escala de Depressão 

para crianças – CDI; a Escala de Comportamento Adaptativo de Vineland – para crianças 

dos 0 à idade adulta, a Bateria de avaliação de competências académicas; a Escala de 

Comportamento Comunicativo e Simbólico - CSBS e questionários. 

Relativamente à Consulta de Diagnóstico, esta tem como principal função dar a 

conhecer aos pais a problemática do seu filho, entregar o relatório da avaliação que foi 

feita na consulta de psicologia e orientar os pais, caso a criança apresente algum 

problema, dos possíveis meios de intervenção que esta deve ter a partir daquele momento, 
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como por exemplo: apoio pedagógico personalizado, intervenções em psicologia, 

intervenção em terapia da fala, intervenções em psicomotricidade entre outros. Para além 

disso é feito aconselhamento sobre os direitos sociais e de segurança social que a criança 

pode ter e feita uma análise do impacto que esta patologia irá ter na vida da família. 

Por último, a Consulta de Aconselhamento caracteriza-se como uma consulta de 

acompanhamento, em que o objetivo é saber como tem sido a evolução da criança ao 

longo dos meses, como é que está na escola, se tem ou não os apoios solicitados e se esses 

apoios estão a fazer com que a criança desenvolva as suas competências e obtenha sucesso 

nas tarefas do dia-a-dia. É feito igualemnte um aconselhamento aos pais sobre estratégias 

de estimulação nas áreas onde se observam alterações ou onde a família sente mais 

necessidades como por exemplo no comportamento, na atenção, na aprendizagem, na 

autonomia etc. É de salientar, que por norma a consulta de psicologia surge em alternância 

com a consulta de pediatria, sendo que o seu desfasamento está relacionado com diversos 

aspetos nomeadamente, a gravidade da problemática, os recursos que a família têm para 

se deslocar ao hospital, a maneira como a família lida com o diagnostico e a quantidade 

de consultas de outras especialidades quem têm no hospital tentando sempre marcar-se 

para o mesmo dia para não causar transtorno.  

 

2.1.5. POPULAÇÃO – ALVO  

A população-alvo desta consulta é constituída por: Crianças que nasceram 

prematuras, estas numa primeira fase fazem uma avaliação global do 

neurodesenvolvimento com base na Griffiths, posteriormente por volta dos 7 anos aplica-

se a Escala de Inteligência de Wecheler – Wisc III e procede-se também a uma avaliação 

de terapia da fala para despistar possíveis problemas que possam ocorrer, nomeadamente 

perturbações do desenvolvimento intelectual e perturbações de défice de atenção e 

hiperatividade. São também vistas nesta unidade crianças com patologias do 

neurodesenvolvimento, nomeadamente perturbações do espectro do autismo, 

perturbações de défice de atenção e hiperatividade, entre outros.  

A Unidade integra ainda, protocolos específicos que abrangem crianças com 

Fatores de Risco Perinatais, crianças com Hipotiroidismo Congénito, crianças com 

Perturbação do Espectro do Autismo, crianças com Trissomia 21, crianças com Síndrome 
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de Williams, crianças com Síndrome de X- Frágil, crianças com Síndrome de Prader-

Willi, crianças com Fenilcetonúria e crianças com Galactosémia. É importante frisar 

ainda que caso alguma destas crianças necessite de um acompanhamento por parte de 

outra especialidade do hospital é feito logo de imediato um encaminhamento para 

qualquer que seja a unidade. Isto porque, existem muitas crianças que para além de serem 

acompanhadas na consulta de neurodesenvolvimento são também acompanhadas noutras 

consultas do Hospital de Santa Maria como por exemplo: consulta de genética, consulta 

de nutrição, consulta de oftalmologia, consulta de genética etc.  
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3. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

3.1. BREVE HISTÓRIA DA PSICOLOGIA CLINICA 

Segundo Custódio Rodrigues e Colaboradores (1992), a psicologia foi fundada 

por Giuseppe Sergi em 1876, quando este, cria o primeiro laboratório de psicologia na 

cidade de Roma. Em contrapartida existem autores que não concordam com esta 

afirmação, frisando que a psicologia só foi implementada quando Wundt criou o seu 

laboratório em 1879. A psicologia foi-se assim desenvolvendo ao longo do tempo com 

base nos trabalhos de William James, Giuseppe Sergi e Wilhelm Wundt nos seus 

laboratórios, tornando-se aos poucos e poucos uma ciência autónoma desenraizando-se 

da filosofia (Gemelli & Zunini, 1961 cit in Rodrigues & Colaboradores, 1992). O 

desmembramento destas duas ciências não é visto de bom agrado, pois consideram que 

os trabalhos mencionados acima não são suficientes para tornar a psicologia uma ciência 

científica e que o verdadeiro fundador foi sem dúvida  Pavlov, pois foi devido aos seus 

estudos sobre a atividade nervosa que se começou a falar de ciência psicológica e do 

comportamento, dando início a uma nova perceção sobre o comportamento do ser 

humano e dos animais através das leis do condicionamento e dos reflexos condicionados 

que mais tarde seriam estudadas por John Watson (Bonnot, 1979 cit in Rodrigues & 

Colaboradores, 1992). Nesta sequência, a psicologia surge como uma ciência autónoma 

a partir do século XX e é desde logo definida como a ciência do comportamento humano 

e de todos os processos mentais focando-se no estudo individualizado dos casos clínicos 

e nas diferenças entre sujeitos observados (Hilgard & Colaboradores, 1971 cit in 

Rodrigues & Colaboradores, 1992). 

Em Portugal, a Psicologia Clínica surge com a criação dos primeiros laboratórios 

de Psicologia Experimental na cidade de Coimbra, em 1912 e na cidade de Lisboa em 

1930. A partir dos anos 60 a psicologia clínica começou a estender-se a vários domínios 

inaugurando-se assim a primeira Universidade de Psicologia, o Instituto de Psicologia 

Aplicada (ISPA), em 1963 (Abreu, 1990 cit in Ribeiro & Leal, 1996). A partir desta 

altura, foram-se criando, posteriormente, licenciaturas de Psicologia nas Universidades 

Públicas do Porto, Coimbra e Lisboa. Só mais tarde, já nos anos 80, é que foi inaugurada 

outra Universidade de Psicologia Pública situada no Minho e abertas mais algumas 

Universidades Privadas pois até esta altura só existia o ISPA. Relativamente às 
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metodologias de estudo, estas caracterizavam-se por serem bem diversificadas, sendo que 

algumas universidades centravam-se especificamente num modelo teórico de referência 

como é o caso do Instituto de Psicologia Aplicada, que é o Psicanalítico, já outras 

universidades dividiam-se em diferentes modelos (Ribeiro & Leal, 1996).  

Posto isto, surgiu então a ideia de que era importante definir para cada psicologia 

uma área de intervenção adequada (Fox, et al., 1982; Matarazzo, 1987; & Fox, 1994 cit 

in Ribeiro & Leal, 1996) em que a Psicologia Clínica se centraria em diferentes contextos 

e problemáticas da saúde mental do indivíduo (Kerbauy, 2002 cit in Castro & Bornholdt, 

2004) e a Psicologia da Saúde focava-se na doença do individuo aplicando os seus 

conhecimentos ao nível da prevenção dos cuidados de saúde (APA, 2003; & Colégio 

Oficial dos Psicólogos, 2003 cit in Castro & Bornholdt 2004). Com o passar do tempo e 

com todas as alterações no Sistema Nacional de Saúde, deixou de fazer sentido a distinção 

entre clinica e saúde, isto porque ambas se inserem no mesmo contexto. Contudo, há que 

mencionar que a psicologia clinica em termos de intervenção psicológica valoriza a 

relação estabelecida no processo terapêutico, a empatia entre o paciente e o psicólogo, 

por seu turno, a Psicologia da Saúde centra-se fundamentalmente nos cuidados de saúde 

primários e secundários prestados aos pacientes e em todas as doenças de carácter físico 

(Ribeiro & Leal, 1996).  

 

3.1.1. O PAPEL DO PSICÓLOGO CLINICO EM CONTEXTO HOSPITALAR 

A Psicologia Hospitalar advém da vertente psicossomática e psicanalítica, 

caracterizando-se essencialmente por ser uma área da psicologia focada no tratamento 

dos aspetos psicológicos relativamente à doença. Esta analisa a pessoa como um todo e 

tem o objetivo de atenuar a angústia do paciente devido à patologia que este apresenta 

(Moreto, 1983; Eksterman, 1992; Sebastiani, 1996; Angerami, 2000; Chiattone, 2000; & 

Simonetti, 2006; Moreto & Simonetti, 2006 cit in Cantarelli, 2009). 

Um dos contextos em que o psicólogo clinico pode intervir é a nível hospitalar, 

neste sentido, a função essencial deste é prestar cuidados de saúde secundários e 

terciários, dar apoio psicológico individual e/ou em grupo, fazer avaliações psicológicas 

e oferecer atendimento em serviços de ambulatório e unidades de terapia intensivas (CFP, 

2003 cit in Castro & Bornholdt 2004). Para além disso, tem ainda a função de comunicar 
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e esclarecer todo o processo de tratamento ao doente e à sua família dando a estes toda a 

ajuda emocional de forma a exteriorizarem os seus sentimentos e se adaptarem à doença 

(Cantarelli, 2009). 

Na perspetiva do autor Rodriguez Marín (2003) cit in Castro & Bornholdt, 2004 

as funções exercidas pelo psicólogo clinico num hospital dizem respeito a ajudar o 

paciente a recuperar de um internamento e a adaptar-se às limitações que lhe possam 

advir, ajudar os profissionais de saúde a trabalharem com o paciente, elaborar programas 

de intervenção juntamente com outros profissionais de saúde de modo a que possam 

modificar comportamentos e prestar assistência direta ao individuo com patologia.  

Relativamente aos hospitais psiquiátricos, nestes o psicólogo apresenta um papel 

secundário, pois a enfâse é dada ao nível do trabalho prestado pelo médico/psiquiatra e 

só posteriormente é que o psicólogo intervém na avaliação psicológica para propor um 

diagnóstico (Lo Bianco, 1994 cit in Marcon, Luna & Lisbôa, 2004).  

Por outro lado, é também importante salientar o papel do psicólogo clínico 

enquadrado na Consulta de Pediatria, visto que é nesta área que se inseriu o meu estágio 

curricular. A Psicologia Pediátrica surge da Psicologia Clinica Infantil, foca-se em 

aspetos da saúde física, mental e do desenvolvimento das crianças, enquadrando-se numa 

abordagem do desenvolvimento que abarca uma intervenção multidisciplinar direcionada 

á criança e á sua família de modo a promover a saúde de ambas (Sociedade de Psicologia 

Pediátrica Americana, 1968 cit in Fonseca, 1998). 

O trabalho do psicólogo clinico no serviço de pediatria é feito com crianças que 

apresentam perturbações do neurodesenvolvimento, perturbações alimentares, 

perturbações de sono, problemas de ansiedade de separação, dificuldades na relação com 

os pares aquando a entrada para a escola, patologias neonatais como é o caso da 

prematuridade e de problemas congénitos, doenças crónicas e situações traumáticas 

(Pires, 1998). A intervenção psicológica feita neste âmbito depende da formação de cada 

psicólogo, das características da unidade em que se está inserido e da população-alvo a 

que se destina a intervenção terapêutica. Normalmente o psicólogo clínico participa na 

implementação de programas específicos para a prevenção e promoção da saúde, cuida 

dos problemas do desenvolvimento nas crianças tanto ao nível físico como mental, 

elabora planos de intervenção para crianças em risco, desempenhando assim um papel 

ativo em todo o processo de tratamento das crianças não descorando o apoio a estas e às 
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suas famílias. Para além destes aspetos referidos anteriormente, o psicólogo dá o seu 

contributo na investigação de possíveis fatores psicossociais que estejam relacionados 

com a saúde e a doença. Em suma, o trabalho do psicólogo na consulta de pediatria não 

abrange somente crianças com patologia mas sim também crianças saudáveis que correm 

algum tipo de risco, atuando ao nível da prevenção e da intervenção de possíveis 

problemas psicológicos e psicossociais que possam a vir a ocorrer no desenvolvimento 

da criança (Viana & Almeida, 1990 cit in Fonseca, 1998), representando deste modo, um 

papel extremamente crucial na equipa multidisciplinar (Olson et al. 1994 cit in Fonseca, 

1998). Grande parte das vezes, o psicólogo só é levado a intervir quando é solicitado por 

outros técnicos do serviço (Pires, 1998) no entanto, ao longo do tempo, a interligação da 

psicologia com as restantes áreas da saúde tem-se vindo a desenvolver significativamente, 

pois é importante que o psicólogo saiba explicar de forma clara e concisa aos outros 

profissionais os seus pontos de intervenção e de ajuda para com os pacientes e que isso 

traz benefícios para os mesmos se o trabalho for feito com base numa equipa 

multidisciplinar (LoBianco et al. 1994 & Romano, 1999 cit in Tonneto & Gomes, 2007). 

 

3.2. MODELO TEÓRICO DE REFERÊNCIA – MODELO ECOLÓGICO 

Segundo o Modelo Ecológico do Desenvolvimento de Bronfenbrenner a família é 

vista como um sistema no qual os diferentes elementos pertencentes a esse sistema estão 

organizados em subsistemas. Quando ocorre uma mudança em algum elemento da 

família, todos os outros sofrem influência dessa mesma mudança (Bairrão 1992; Portugal 

1992; Serrano & Correia 2000; Odom 2007; & Alves 2009 cit in Ferreira, 2011). Ou seja, 

para Bronfenbrenner a família não pode atuar isoladamente, pois cada membro influencia 

e é influenciado pelos restantes membros da família (Alves, 2009 cit in Ferreira, 2011). 

Este modelo é composto por um conjunto de sistemas que estabelecem interligações que 

afetam a família e toda a sua dinâmica, esses sistemas dividem-se em: Microssistema este 

é o mais crucial em todo o processo de desenvolvimento do individuo, pois neste estão 

enquadradas as relações de maior proximidade como é o caso dos pais, avós, irmãos. O 

Mesossistema é constituído pelas interações entre os diferentes microssistemas e onde a 

criança desempenha um papel importante num dado momento. O Exossistema integra os 

contextos em que não existe a participação direta da criança mas que de alguma forma a 
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acabam por influenciar. O Macrossistema é composto pelos padrões socioculturais e pelos 

valores que causam impacto na vertente educacional da criança (Bairrão 1992; Portugal 

1992; Serrano & Correia 2000; Pereira 2006; Odom 2007; & Alves 2009 cit in Ferreira 

2011).  

Bronfenbrenner salienta a importância do conceito de transição ecológica, como 

sendo um elemento chave de todo o desenrolar do desenvolvimento, isto porque sempre 

que surge alguma mudança no sujeito ocorre a transição ecológica. Nesta perspetiva pode-

se concluir que a família é o centro de todo o processo de desenvolvimento da criança 

(Portugal, 1992 cit in Ferreira 2011). 

Falando agora um pouco da importância da participação dos pais no processo de 

intervenção com as suas crianças, ao longo do tempo tem-se vindo a verificar que apesar 

das reações negativas que os pais sentem quando recebem a notícia que o seu filho tem 

algum problema (Ryanm & Thomas, 1981 cit in Dias, Pimental & Baptista, 2008) estes 

não desistem e colaboram de forma ativa em todo o processo tendo assim a função de 

promoverem todo o desenvolvimento da criança (Ferreira, 2011). Pensa-se que toda esta 

envolvência por parte dos pais deve-se ao facto destes terem presente todas as 

dificuldades que terão de enfrentar relativamente á saúde da criança e a não quererem 

também de todo ver o seu papel parental fragilizado (Spall & Callis, 1997; Marshak, 

Seligman & Prezant, 1999 cit in Fonseca & Canavarro, 2010).  

Outros autores referem também a importância das expectativas que os pais 

depositam no desenvolvimento dos filhos afirmando que as características da patologia 

na criança vão influenciar significativamente as expectativas parentais e que estas por sua 

vez vão influenciar todas as experiências educativas que são proporcionadas á criança 

bem como todo o seu processo de desenvolvimento e adaptação (Sonuga Bark, Harrison 

& Hart, 2000). Neste sentido, é de extrema importância que o profissional tenha uma 

conversa com a família para avaliar as preocupações parentais bem como as expectativas 

que estes têm em relação há sua criança para que assim sejam criadas atividades que 

envolvam toda a família e que vão de encontro as interesses da própria criança (Ferreira, 

2011).  
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3.3. PERTURBAÇÕES DO NEURODESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento corresponde a sucessivas etapas ao longo da vida que 

implicam o desenvolvimento físico, cognitivo e social da criança bem como todo o seu 

crescimento intelectual e a forma como esta perceciona os diferentes aspetos do 

quotidiano (Henry Gleitman, Alan J. Fridlund & Daniel Reisberg, 2009). Nesta 

perspetiva, as perturbações do neurodesenvolvimento surgem em idade precoce e 

caracterizam-se essencialmente por alterações do desenvolvimento psicomotor que tem 

repercussões na vida da criança e nas suas atividades podendo ir desde problemas 

específicos a problemas mais globais (APA, 2013). As Perturbações Especificas do 

Desenvolvimento remetem para que apenas uma das áreas do desenvolvimento da criança 

esteja comprometida, por exemplo a linguagem sofre um ligeiro atraso quando 

comparado com as restantes áreas. Habitualmente, este tipo de patologia sofre uma forte 

carga genética, ou seja quando é feita a anamnese verifica-se que algum familiar já teve 

em tempos o mesmo problema (Cabral, 2004). Nas Perturbações Globais do 

Desenvolvimento, existe um comprometimento tanto de aspetos intelectuais como de 

desenvolvimento, embora esses aspetos possam ser enquadrados em diferentes graus de 

funcionamento interferindo ou não significativamente no quotidiano da criança (Matos, 

2009). 

O rastreio das perturbações do neurodesenvolvimento podem ser feitas tanto por 

profissionais da área da saúde como por profissionais do contexto escolar da criança 

(Castelhano & Oliveira, 2009). No entanto, de acordo com Pinto, 2009 o médico tem um 

papel crucial no despiste de patologias do desenvolvimento, devendo assim deteta-las 

precocemente e elaborar um plano de intervenção adequado às necessidades da criança. 

Normalmente numa primeira fase é feita uma avaliação que terá como objetivo avaliar as 

diversas áreas do desenvolvimento nomeadamente a motricidade grosseira, a autonomia 

e socialização, a linguagem, a cognição verbal, a motricidade fina, a cognição não-verbal 

e a atenção (Matos, 2009) de maneira a verificar se subsiste ou não alguma falha no 

desenvolvimento da criança, e a que nível do funcionamento essa possível falha é tida 

como um aspeto patológico (Marcelli & Ajuriaguerra, 1998).  

Neste seguimento o médico pediatra do neurodesenvolvimento tem a função de 

atribuir um diagnóstico e identificar as comorbilidades a ele associadas, conhecer o perfil 

funcional da criança e o seu ambiente social e familiar para que se possa estabelecer uma 
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ponte entre ambos (Castelhano & Oliveira, 2009). É de ressalvar que nestes casos é 

importante que exista uma equipa multidisciplinar no trabalho prestado à criança onde 

estão inseridos profissionais da área da Pediatria, Neurodesenvolvimento, 

Pedopsiquiatria, Psicologia, Educação, Genética, Doenças Metabólicas, Oftalmologia e 

Otorrinolaringologia para que o despiste nestas inúmeras áreas seja também realizado 

atempadamente para eu não desencadeie repercussões na vida da criança. (Brito, Duarte, 

Duque, Gouveia, Guimarães, Melo, Oliveira, Teles & Vale, 2012). 

 

Em jeito de conclusão, com base no DSM 5 as perturbações do 

Neurodesenvolvimento englobam: a Perturbação do Desenvolvimento Intelectual (Atraso 

Global do Desenvolvimento e Perturbação do Desenvolvimento Inteletual não 

Especificado); a Perturbação da Comunicação (Perturbação da Linguagem, Perturbação 

do Discurso, Perturbação da Fluência verbal – Gaguez, Perturbação da Comunicação 

Social e Pragmática e Perturbação da Comunicação não Especificado); a Perturbação do 

Espectro do Autismo; a Perturbação de Défice de Atenção e Hiperatividade (especificar 

se é do tipo misto, predominante desatento e ou predominante hiperativo/impulsivo); a 

Perturbação da Aprendizagem (especificar se as dificuldades são ao nível da leitura, da 

escrita ou da matemática); a Perturbação da Coordenação Motora (Perturbação da 

Coordenação, Perturbação do Movimento Esteriótipado e Perturbação de Tiques); e 

Outras Perturbações do Neurodesenvolvimento (APA,2013). Posteriormente irá ser 

abordada especificamente a Perturbação do Espectro do Autismo visto ser o diagnóstico 

do Caso I (intervenção individual), a Perturbação de Défice de Atenção e Hiperatividade 

e a Perturbação Específica da Linguagem visto ser os diagnósticos do Caso II (intervenção 

em grupo). 

 

3.3.1. PERTURBAÇÃO DO ESPECTRO DO AUTISMO 

Leo Kanner em 1943, ao observar um grupo de crianças nas suas consultas, 

detetou esta problemática do autismo. Este sustentava a ideia de que todas as crianças 

autistas se faziam acompanhar de um desenvolvimento intelectual normal, contudo 

apresentavam algumas características particulares nomeadamente ausência de linguagem, 
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ou linguagem sem intenção de comunicação, pouca interação social, dificuldade em 

aceitar mudanças de rotina, boa capacidade de memorização, relação estrita com certos 

objetos e hipersensibilidade a certos estímulos (Waterhouse,2000 cit in Ferreira, 2011) 

como é o caso de ruídos fortes, reações exageradas á luz, aos cheiros e aos contatos físicos 

(Vila, Diogo & Sequeira, 2009). Apesar deste conjunto de características da perturbação 

autista, existem autores que mencionam que a característica essencial das crianças com 

autismo é a interação deficitária que estas estabelecem tanto com os pares como com os 

adultos (Pereira, 1998; Marques, 2000; & Siegel, 2008 cit in Ferreira, 2011). Por outro 

lado, Lorna Wing refere que os autistas apresentam complicações em três áreas sendo 

estas a linguagem, a competência social e o pensamento/imaginação. Esta tríade vem a 

ser atualmente o ponto fulcral para o diagnóstico do Espectro do Autismo (Pereira, 1998; 

Marques, 2000; Pereira, 2006; Siegel, 2008; & Geschwind, 2009 cit in Ferreira, 2011). 

Em 1978 Rutter através das suas investigações afirmou que a Perturbação do 

Espectro não deveria de ser vista como uma perturbação de carácter afetivo, mas sim 

como uma perturbação do desenvolvimento (Leonard, 2010 cit in Ferreira, 2011). Neste 

sentido, Correia, 1997 vem salientar que o autismo para além de ser uma perturbação do 

desenvolvimento é também um problema neurológico que se manifesta nos três primeiros 

anos da criança e que afeta a sua atenção, a sua perceção e o seu pensamento. Mais tarde, 

Frith, 2003 refere que o autismo é considerado uma perturbação do 

neurodesenvolvimento com implicações ao nível da linguagem verbal e não-verbal, da 

interação social e da imaginação traduzindo-se em atividades e interesses muito restritos 

(Ferreira, 2011). Posto isto, e tendo em conta a evolução que se tem verificado ao longo 

do tempo sobre a perturbação do espectro esta pode ser considerada uma perturbação do 

neurodesenvolvimento que se caracteriza por dificuldades em toda a comunicação, 

interação social, dificuldades em aceitar a mudança (Jordan, 2000; Siegel, 2008; & 

Geschwind, 2009 cit in Ferreira, 2011) fazendo-se acompanhar de algumas estereotipias 

como por exemplo abanar as mãos, balançar o corpo (Vila, Diogo & Sequeira, 2009), 

ecolalia, girar objetos de forma bizarra e repetir determinados comportamentos. É 

também habitual, não manterem contacto ocular nem contacto físico e serem 

extremamente passivos ou agressivos para consigo próprios e para com os outros 

(Oliveira, 2009). São ainda crianças, que apresentam grandes fragilidades relativamente 

às expressões faciais e emoções vocais, pois tem bastante dificuldade em saber interpreta-
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las e por vezes até mesmo identifica-las nos outros (Gómez, 1995; & Pereira, 2005 cit in 

Marinho, Gomes, Vieira, Antunes & Teixeira 2007). Desta forma, é bastante frequente 

que prefiram brincar sozinhas em vez de se relacionarem com o seu grupo de pares, pois 

estas não tem a noção das necessidades do outro, fazendo-as prescindir até dos próprios 

irmãos (Vila, Diogo & Sequeira, 2009).  

É importante frisar ainda que nesta patologia existe um conjunto de critérios que 

avalia o grau de gravidade do autismo, sendo que este pode ir de ligeiro a grave em vários 

contextos nomeadamente comunicação, desenvolvimento intelectual, interação social, 

comportamento adaptativo e desempenho escolar (Shreibman, Heyser & Stahmer, 1999 

cit in Marinho, Gomes, Vieira, Antunes & Teixeira, 2007). 

Quando falamos sobre a etiologia desta perturbação, existem muitos 

contrassensos entre os vários investigadores, pois uns concordam que o autismo é um 

problema neurológico, já outros colocam a hipótese de ser uma falha no lobo frontal, ou 

até mesmo um problema genético (Koegel et al. 1995; Dawson et al, 1998; & Piven 2002 

cit in Ferreira, 2011). Contudo, apesar de serem feitas várias investigações para apurar as 

causas desta patologia os autores Vila, Diogo e Sequeira, 2009 afirmam que são as 

ciências biológicas/ genéticas que tem encontrado resultados mais credíveis nesta área. 

Os investigadores das teorias biológicas dizem que o autismo surge muitas vezes 

associado a distúrbios biológicos, e que toda esta patologia resulta num sistema nervoso 

central mal desenvolvido o que depois traz consequências ao nível da linguagem, do 

desenvolvimento intelectual e do comportamento social (Oliveira, 2009). Por outro lado, 

nas teorias genéticas, há investigadores que afirmam que os fatores genéticos 

desempenham um papel fundamental no desenvolvimento desta patologia, pois chegou-

se há conclusão que pode existir um gene responsável pelo aparecimento do autismo 

(Steffenburg & Gillberg, 1989 cit in Oliveira, 2009). No entanto, outros autores referem 

que apesar do autismo estar relacionado a mecanismos fisiológicos e a genética estar a 

ganhar bastantes pontos neste âmbito ainda não existem quaisquer conclusões quanto á 

combinação dos genes que podem tornar a criança autista (Stone & Di Geronimo, 2006 

cit in Ferreira, 2011). 
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3.3.2. PERTURBAÇÃO DE DÉFICE DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE  

A Perturbação de Défice de Atenção surgiu com o autor George Still por volta de 

1902, tendo desde então sido lhe atribuídas diversas designações como é o caso de 

disfunção cerebral mínima, défice de atenção e perturbação hipercinética (Cordinhã & 

Boavida, 2008). De acordo com o DSM 5 esta patologia remete para alterações da 

organização, atenção e impulsividade, ou seja as crianças que manifestam estas 

caracteristicas tem dificuldades em estar concentradas a realizar uma tarefa por um longo 

período de tempo, não prestam atenção ao que lhes está a ser dito e por esse motivo muitas 

vezes não percebem o que é para fazer em determinadas tarefas que lhes são propostas. 

São também ainda crianças que se distraem facilmente com qualquer tipo de objeto ou 

ação, tem dificuldade em esperar pela sua vez, e em estar sentadas no seu lugar, 

interferindo assim significativamente em toda a dinâmica das tarefas (APA, 2013). Estes 

aspetos devem-se ao facto da atenção ser uma função complexa que envolve vários 

sistemas importantes sendo que um deles é a vigília. Esta nas crianças hiperativas e com 

défice de atenção encontra-se bastante comprometida, daí que existe por parte destas 

crianças uma procura constante de estímulos para que de certa forma se mantenham 

sempre ativas (Cabral, 2004). 

Com o passar do tempo, e com o desenvolvimento da criança para a fase da 

puberdade a intensificação dos sintomas sofre algumas modificações. Normalmente a 

sintomatologia de irrequietude acaba por ir desaparecendo ficando visível somente as 

questões relacionadas com a atenção (Pardilhão, Marques & Marques, 2009), tornando-

se mais tarde adultos bastante impacientes, desorganizados, sem capacidade de 

planeamento de ações pois não trabalharam bem a sua memória e com grandes 

dificuldades ao nível das aprendizagens da leitura e da escrita (Fernandes & António, 

2004). É de frisar que todos estes aspetos mencionados podem ainda desencadear graves 

consequências no sujeito como por exemplo patologia depressiva devido a baixa auto-

estima e à fraca tolerância à frustração, comportamentos de adição e atitudes anti sociais 

(Cordinhã & Boavida, 2008). 

Como qualquer outra patologia do neurodesenvolvimento, a Perturbação de 

Défice de Atenção e Hiperatividade também tem os seus fatores de risco, sendo estes 

divididos em três: Fatores Genéticos ou seja estima-se que cerca de 25% das crianças com 
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esta patologia tenham alguém na família que também seja portadora desta problemática; 

Fatores Biológicos nomeadamente a prematuridade, infeções no sistema nervoso central, 

consumo de substâncias durante o período de gravidez e ocorrência de traumatismos; e 

Fatores Ambientais nestes é possível salientar a dinâmica familiar em que a criança está 

enquadrada, o estatuto social da família e todas as situações traumáticas pelas quais a 

criança passe juntamente com a sua família (Fernandes & António, 2004; & Pardilhão, 

Marques & Marques, 2009). 

Relativamente à avaliação médica e psicológica, é fundamental que a criança com 

Perturbação de Défice de Atenção e Hiperatividade seja submetida a avaliação feita por 

uma equipa multidisciplinar (Cordinhã & Boavida, 2008) com o intuito de analisar o 

impacto que as dificuldades de atenção e a irrequietude tem na vida da criança. Nesta 

perspetiva o profissional deve tentar recolher o máximo de informação com os pais de 

forma a obter a história pessoal e familiar da criança, o exame físico da mesma e uma 

avaliação de despiste da visão e da audição. Para além do importante papel que os pais 

desempenham é também crucial solicitar-se a participação dos professores neste processo 

de maneira a que se adquira informações sobre a criança em contexto escolar. Posterior 

ao processo de avaliação o médico deve orientar os pais e os professores para que estes 

apreendam estratégias para lidar com a criança em casa e na escola (Pardilhão, Marques 

& Marques, 2009) e falar-lhe da importância desta iniciar uma intervenção psicológica 

direcionada para trabalhar as questões comportamentais e de atenção (Cordinhã & 

Boavida, 2008). Associada a esta intervenção por vezes é também benéfico que a criança 

inicie uma terapêutica medicamentosa para melhorar não só a atenção e concentração mas 

também para atenuar a irrequietude e alguma impulsividade (Fernandes & António, 

2004). 

 

3.3.3. PERTURBAÇÃO ESPECÍFICA DA LINGUAGEM 

Segundos autores, as Perturbações da Comunicação são consideradas como umas 

das mais frequentes incapacidades que surgem no desenvolvimento das crianças em idade 

pré-escolar, (Law et al. 2000; & Schirmer et al, 2004 cit in Costa, 2011) e abrangem 

inúmeras problemáticas nomeadamente problemas na fala, na pronúncia dos sons, 
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problemas linguísticos e dificuldades ao nível da comunicação. Todas estas alterações 

tem implicações ao nível da produção da fala e da comunicação com os outros. Para além 

disso, são também habituais existirem problemas na fluência verbal, nos sons e nas sílabas 

(APA, 2013).  

Podemos considerar que a criança apresenta Perturbação Específica da 

Linguagem quando as competências ao nível do desenvolvimento da linguagem se 

enquadram abaixo do que seria esperado para a sua idade, quando comparadas com outras 

crianças (Castro & Gomes, 2000 cit in Costa, 2011). Para tal, é importante que se faça 

uma avaliação da linguagem à criança para se verificar quais às principais fragilidades 

linguísticas que esta apresenta (APA, 2013) com base em testes que avaliem toda a 

componente linguistica nomeadamente o Teste de Identificação de Competências 

Linguísticas; o Teste de Avaliação da Linguagem na Criança; o Teste de Avaliação da 

Linguagem Oral; o Teste de Reynell e o Bankson Language Screening Test. É de frisar 

que estes dois últimos citados não se encontram aferidos para a população portuguesa 

(Costa, 2011).  

Por norma, quando estamos perante uma perturbação da linguagem, a criança 

demostra complicações ao nível do cumprimento de ordens básicas, na expressão de 

ideias, apresenta uma compreensão e um vocabulário pobre, demonstrando assim também 

dificuldades na construção frásica, na maneira como aplica as palavras e no significado 

que atribuí às mesmas (Nichcy, 2004 cit in Costa, 2011). Todas estas implicações 

desencadeiam muitas vezes insucesso escolar, isolamento social devido às dificuldades 

ao nível da comunicação e problemas de comportamento. Este autor refere ainda que 

existem alguns critérios para ser diagnosticado Perturbação Especifica da Linguagem 

sendo estes os seguintes: antecedentes familiares de perturbações da linguagem ou 

perturbações de aprendizagem da leitura e da escrita, discrepância entre o QI verbal e o 

QI de realização e aparecimento de possíveis sinais de disfunção cerebral (Aguado, 1999 

cit in. Costa, 2011)  

Em síntese, associado a esta patologia encontram-se ainda outras perturbações do 

neurodesenvolvimento como é o caso da Perturbação da Comunicação (pragmática), da 

Perturbações do Espectro do Autismo, da Perturbação Défice de Atenção e 

Hiperatividade, da Perturbação de Coordenação e da Perturbação de Aprendizagem ao 

nível da leitura e da escrita (APA, 2013). 



O Papel do Psicológa Clinico na Consulta de Neurodesenvolvimento 

 

33 
Andreia Isabel Capela Silva Santos 

3.4. O BULLYING  

Numa primeira fase, e antes de começar a aprofundar o conceito de Bullying, é 

importante diferenciar os conflitos habituais que ocorrem em crianças da mesma idade de 

comportamentos bullying, isto porque, atualmente é usual que surjam por vezes conflitos 

que se traduzem em agressões quer físicas quer verbais, no entanto estas agressões não 

são feitas com o intuito de magoar o outro e portanto não devem ser consideradas bullying 

(Seixas, 2006). Para estarmos perante um comportamento de bullying tem de existir 

desigualdade de poder entre o agressor e a vítima, atitudes agressivas de forma intencional 

e sistemática que têm como objetivo causar mal-estar ao outro (Neto, 2005) e diminuir as 

suas capacidades nomeadamente a sua auto estima (Fried & Fried, 1999; Vale & Costa, 

1994; & Weinhold, 2000 cit in Seixas, 2006).  

A violência é um problema que tem vindo a aumentar drásticamente e desencadeia 

grandes problemas tanto a nível individual como social (Neto, 2005). Deste modo, 

existem vários autores que vêm a violência escolar como um fenómeno complexo onde 

se deve ter em conta três aspetos do comportamento agressivo sendo estes: a agressão 

física, a agressão verbal e psicológica e o fenómeno de bullying (Klewin, Tillmann & 

Weingart, 2001 cit in Seixas, 2006). Assim sendo, podemos definir todo este grande 

fenómeno do bullying como uma ação agressiva, intencional e repetitiva que ocorre em 

contexto escolar e que requer um agressor e uma vítima, sendo que esta última 

habitualmente nunca conta o sucedido a ninguém com medo de represálias por parte do 

agressor (Ramirez, 2001 cit in Seixas, 2006). Este aspeto surge pelo facto dos 

comportamentos bullying serem reconhecidos como fenómenos grupais, onde existem 

grandes incentivos por parte dos membros da escola (Salmivali, 1999 cit in Seixas, 2006) 

sendo encarado como uma interação pública na qual existem vencedores e vencidos 

(Jeffey, 2004, cit in Seixas, 2006). Outro dos factos pelo qual as vítimas guardam para si 

próprias a agressão é porque regularmente este tipo de comportamento é um pouco 

banalizado tanto pela comunidade escolar como até mesmo pelos pais que não dão a 

devida importância ao acontecimento (Neto, 2005). Boulton, 1996 cit in Seixas, 2006 

concorda com afirmação citada em cima, e refere ainda que, muitas vezes estes 

educadores confundem uma brincadeira de luta entre colegas com comportamentos ditos 

bullying, e por esse motivo elabora quatro aspetos que diferenciam as brincadeiras 

normais de luta dos comportamentos bullying para que os mesmos estejam alerta: as 
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expressões faciais negativas que existem numa situação de bullying, ao contrário do que 

existe numa brincadeira entre crianças em que as expressões são mais positivas; a 

participação forçada que existe na situação de bullying ao passo que na brincadeira a 

criança participa voluntariamente; a alternância de papéis que existe nas brincadeiras e 

que no comportamento de bullying isso não se verifica pois os papéis de aggressor e 

vitima são sempre desempenhados pelas mesmas crianças e a permanência das crianças 

junto do seu grupo de pares quando estão em contexto de brincadeira, ao contrário do que 

acontece no bullying em que a criança está normalmente isolada. 

Falando agora dos tipos de comportamento de bullying, existem autores que fazem 

a distinção entre comportamentos diretos e indiretos (Fontaine & Réveillere, 2004; 

Griffin & Gross, 2004; Rivers & Smith, 1994 cit in Seixas, 2006). Nos comportamentos 

diretos o agressor confronta diretamente a vítima, ambos se conhecem e a agressão é 

física ou verbal e causa sofrimento nesta. Nos comportamentos indiretos muitas vezes a 

identidade do agressor é desconhecida pois não existe um confronto direto entre a vítima 

e o agressor, sendo que o objetivo é denegrir a imagem da vítima perante o seu grupo de 

pares e desestruturar a sua vida social (Committee for Children, 2002; Espelage & 

Swearer, 2003 cit in Seixas, 2006). É de salientar ainda e que de acordo com Limber, 

2002 cit in Seixas, 2006 existem cinco tipos de comportamentos bullying tendo em conta 

a sua forma direta ou indireta, são estes os seguintes: Verbal (gozar, chamar nomes, 

criticar, espalhar boatos, e difamar o colega); Físico (bater, empurrar, passar rasteiras, 

tirar ou roubar pertences aos colegas, partir os materiais dos colegas e perseguir os 

colegas); Psicológico (ameaçar, chantagear, extorsão e enviar mensagens anónimas); 

Relacional (não deixar o colega brincar com os outros, ignorar o colega, manipular o 

grupo de pares para não serem amigos de um dos colegas e inventar mentiras sobre o 

colega); e Sexual (espalhar rumores acerca da vida sexual do colega, divulgar comentários 

ou comentários sobre este assunto, gozar sobre a orientação sexual do colega, apalpar ou 

agarrar o colega e gozar acerca de alguma parte do corpo do colega). 

Relativamente às características dos protagonistas do bullying, Neto, 2005 faz 

referência a um conjunto de fatores de risco que devemos ter em conta nomeadamente 

aspetos sociais, económicos, culturais, tipo de personalidades, ambiente escolar que se 

vive, influência do grupo de pares e educação familiar. Deste modo, existem assim vários 

autores que defendem que o agressor tem poder sobre a vítima devido a desigualdade que 
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existe entre ambos, essa desigualdade pode ser derivada da idade, altura, força física, 

fragilidades apresentadas pela vítima entre outros aspetos (National Crime Prevention 

Council, 1997 cit in Seixas, 2006). Bonds, 2000 cit in Seixas, 2006 afirma que para além 

da desigualdade de poder que existe entre estes dois protagonistas surgem também 

aspetos emocionais desiguais, os agressores parecem que não nutrem qualquer tipo de 

sentimento quer pela vítima quer pelo comportamento que estão a exercer perante esta. 

Em termos de personalidade, são muito impulsivos, tem problemas de comportamento, 

dificuldades de atenção e apresentam um fraco desempenho escolar. Por outro lado, em 

termos familiares, estão enquadrados em famílias desestruturadas, onde por vezes não 

existe qualquer sentimento de afeto e a prática de maus tratos é frequente. As vítimas 

apresentam uma baixa auto estima, são pouco sociáveis, passivas, muito inseguras e 

possuem grandes níveis de ansiedade, medo e depressão (Neto, 2005). 

É importante salientar que quando abordamos o conceito do bullying para além 

destes dois intervenientes existem ainda os observadores que podem adotar quarto 

posturas: Assistants, estes incentivam o comportamento de bullying e atuam em auxílio 

e defesa do agressor, Reinforcers tem a função de fornecer um feedback positivo ao 

agressor como forma de reforço positivo pelo seu comportamento perante a vítima, esse 

reforço pode ser demonstrado por simples atitudes como assistirem à agressão e rirem-se 

da vítima. Os Defenders, estes são contra o agressor e contra situações de bullying e agem 

em função de proteger a vítima perante o agressor. Por último, temos os Outsiders que 

são aqueles que mal se deparam com uma situação de conflito afastam-se imediatamente 

e não tomam partido de nenhum dos protagonistas (Seixas, 2006). 

Para terminar, é crucial o papel do profissional de saúde na prevenção de possíveis 

problemas psicológicos que possam advir do bullying, no aconselhamento às famílias das 

vítimas e também no encaminhamento para um programa de intervenção adequada a esse 

nível se assim for necessário. É também função do profissional de saúde saber junto da 

criança e da sua família algumas informações escolares nomeadamente se a criança gosta 

da escola, se tem muitos amigos e se na sua escola existem comportamentos bullying. Por 

outro lado, deve fazer-se uma avaliação psicológica nos casos em que as crianças 

apresentem algumas questões comportamentais e ou de personalidade para que exista um 

despiste de possíveis problemas (Neto, 2005). 
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Quanto ao tratamento indicado para estas questões de bullying é crucial que 

qualquer intervenção seja direcionada para toda a comunidade escolar e não somente para 

as vítimas e para os agressores (Salmivalli, 1999; Sutton & Smith, 1999; Engert, 2002; 

Watkins, 2002; Greene, 2003; & Tani et al. 2003 cit in Seixas 2006). As famílias dos 

protagonistas devem uma participação ayiva neste processo, sendo submetidas também a 

uma intervenção de psicoeducação sobre esta temática, de forma a entenderem melhor o 

que é o bullying e que consequências trás para a vida das suas crianças (Neto, 2005). 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Papel do Psicológa Clinico na Consulta de Neurodesenvolvimento 

 

37 
Andreia Isabel Capela Silva Santos 

4. METODOLOGIA  

4.1. OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

Os objetivos do estágio na Unidade de Neurodesenvolvimento são os seguintes: 

Conhecer as etapas do desenvolvimento da criança e variantes do normal; Estruturar a 

história clinica em desenvolvimento, realçando a importância dos antecedentes 

familiares, pessoais, história do desenvolvimento psicomotor, social e educacional; 

Identificar e orientar crianças em risco e com alterações nas aquisições do 

desenvolvimento psicomotor; Conhecer as classificações nosológicas em 

desenvolvimento, bem como saber fazer os diagnósticos das principais perturbações do 

desenvolvimento infantil; Reconhecer a importância da escolha das metodologias de 

avaliação, assim como a orientação dos modelos de intervenção a aplicar; Conhecer os 

vários protocolos da unidade e participar na sua aplicação; Reconhecer a importância da 

intervenção de uma equipa multidisciplinar (médicos, psicólogos, terapeutas da fala, 

educadores entre outros), não só no hospital mas também na comunidade, centrada na 

criança e na família; Reconhecer a importância privilegiada de uma boa articulação entre 

os diferentes intervenientes no processo; e Participação nas várias atividades da unidade: 

Journal Club, Sessões de discussão de casos clínicos e Sessões de formação para internos.  

 

4.2. DEONTOLOGIA  

Tendo em conta a Ordem dos Psicólogos e Código Deontológico dos mesmos 

sobre a Privacidade e a Confidencialidade, há que salientar que todos os nomes constados 

nos casos clínicos apresentados neste relatório são nomes de códigos. 

 

4.3. PARTICIPANTES 

4.3.1. AMOSTRA DE AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

Numa primeira fase foram observadas 89 consultas de 1º Vez e de avaliação 

psicológica e 31 consultas de aconselhamento, reavaliação e diagnóstico. Foram também 

observadas consultas de outros profissionais da unidade nomeadamente terapeutas da fala 
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e pediatras. Numa segunda fase foram dadas e assistidas 462 consultas de 1º Vez, de 

avaliação e diagnóstico e 136 consultas de aconselhamento, reavaliação e diagnóstico. 

 

4.3.2. AMOSTRA DE INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA 

Foram seguidos em intervenção psicológica três casos clínicos, sendo que num 

dos casos foi feita uma intervenção em grupo e nos dois restantes uma intervenção 

individualizada. Os participantes da intervenção grupal são do sexo masculino e tem 

idades compreendidas entre os 8anos. Quanto aos casos individuais um dos participantes 

é do sexo masculino e tem 11 anos de idade e outro é do sexo feminino e tem 2 anos de 

idade. Posteriormente, o caso de grupo e um dos casos individuais irá ser descrito 

detalhadamente mais há frente neste relatório. O outro caso individual será depois 

integrado no ponto 6 do relatório que se refere a “ Outras atividades realizadas”. 

 

4.4. PROCEDIMENTO 

4.4.1. AMOSTRA DE AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

Nas consultas de 1º Vez o objetivo primordial é conhecer a criança e a sua família, 

retirar a história emocional e educacional para depois se completar com a parte clinica 

feita pelo pediatra. É importante também anotar o pedido de envio e as queixas solicitadas 

por parte dos cuidadores. Após a retirada de toda a informação pertinente sobre o caso é 

prestado um esclarecimento á família sobre todo o processo de avaliação pelo qual a sua 

criança irá passar. As provas psicológicas aplicadas nesta sessão dependem da patologia 

e da idade da criança e podem ser: a Escala de Desenvolvimento de Ruth Griffiths e a 

Escala de Inteligência de Wechsler. São ainda aplicados alguns testes que servem de 

despiste para certas patologias como por exemplo a Escala de Conners para Pais e 

Professores, utilizada na PHDA, a Escala Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-

CHAT), Childhood Austism Rating Scale (C.A.R.S) utilizada na perturbação espectro do 

autismo; o Inventário de Estereotipias, a Escala de Depressão para crianças (CDI) e o 

Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ). 



O Papel do Psicológa Clinico na Consulta de Neurodesenvolvimento 

 

39 
Andreia Isabel Capela Silva Santos 

Posteriormente é feita a consulta de avaliação, onde se volta a enquadrar a família 

em todo o processo avaliativo explicando-lhes o que se irá fazer com a criança e quais os 

objetivos das provas psicológicas aplicadas á mesma. De seguida é solicitada a família 

que saía para se iniciar a avaliação, exceto caso se tratem de crianças com idade inferior 

a 6 anos ou crianças que necessitem da ajuda da mãe para que a psicóloga a entenda pois 

apresentam patologias complicadas. Habitualmente neste tipo de consultas é costume 

pedir-se informação escolar, informações de terapias caso a criança usufrua desse 

beneficio para que de alguma forma fiquemos com uma noção de como é que a criança 

se comporta e interage noutros contextos. Deste modo são entregues às famílias 

questionários para que estas preencham e para que entreguem também às educadoras ou 

professoras dos seus filhos, comprometendo-se que trazem a informação solicitada na 

consulta a seguir para se analisar a informação.  

Relativamente às consultas de acompanhamento psicológico, nestas costuma-se entregar 

o relatório da avaliação explica-se os resultados e transmite-se o diagnóstico tendo sempre 

a atenção de adequar o discurso às competências académicas dos pais e á perceção que 

os mesmos tem do problema. Escuta-se de forma empática todas as dúvidas solicitadas 

pelos pais aconselhando-os sobre as possíveis terapias que o seu filho pode vir a 

beneficiar sejam elas educativas ou terapêuticas, da-se a conhecer o decreto-lei 3/2008 

onde se enquadram crianças com necessidades educativas especiais e são fornecidas 

estratégias para lidarem com a problemática do seu filho. Todo este suporte de 

competências parentais é muito importante para que a família se organize, não perca a 

estruturação que tem e preste todos os cuidados à criança. Neste ponto é crucial a 

inventariação das necessidades familiares pois por vezes tem de fazer contactos para a 

escola, para a assistente social, relatórios de junta médica, CIF’S e preenchimento de 

formulários para pedido de apoios sociais através da segurança social. Estas consultas por 

vezes podem ser feitas não só com a psicóloga clinica mas também com outros membros 

da equipa multidisciplinar nomeadamente médicos pediatras, terapeutas da fala e técnicos 

de intervenção comunitária como por exemplo professores e educadores. Para concluir é 

fundamental que nestas consultas de aconselhamento, acompanhamento psicológico o 

psicólogo se foque nos seguintes aspetos: perfil emocional da criança, estruturação 

familiar e cuidados prestados á criança para que assim porporcione um aconselhamento 

adequado tento em conta as necessidades da criança e da sua família. 
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4.4.2. AMOSTRA DE INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA 

Os casos clínicos apresentados neste relatório foram selecionados por 

frequentarem a consulta de psicologia na Unidade de Neurodesenvolvimento e por se 

fazerem acompanhar da necessidade de usufruírem de apoio psicológico. Desta forma, 

todo o processo terapêutico dos casos individuais decorreu tendo em conta o protocolo 

estabelecido na consulta de psicologia que abrange uma entrevista inicial com os pais 

com o objetivo de retirar toda a história clinica da criança, uma avaliação psicológica à 

criança, a devolução dos resultados da avaliação aos pais, a elaboração de um programa 

de intervenção adequado á problemática da criança e o início das sessões individuais com 

a mesma. 

Quanto ao caso da intervenção em grupo, a seleção dos participantes surgiu não 

só pelos aspetos mencionados em cima como também pelo facto de todas as mães 

apresentarem queixas relacionadas com comportamentos de agressividade aos quais os 

seus filhos são submetidos, desencadeando-o nos mesmos uma baixa auto-estima pois são 

crianças que por vezes são inferiorizadas pelos pares em contexto escolar por 

apresentarem uma patologia do neurodesenvolvimento. Desta forma considerou-se ser 

uma mais-valia a frequência deste conjunto de crianças nas sessões grupais de prevenção 

ao Bullying. 

 

4.5. AGENDA SEMANAL 

O estágio académico na Unidade de Neurodesenvolvimento decorreu de Outubro 

de 2013 a Junho de 2014. Posteriormente será apresentada a organização semanal das 

atividades realizadas ao longo desse tempo. 

 

 

Tabela 2 – Agenda Semanal  

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira 

8h15 – 9h00 

Intervenção caso individual I 

9h00  

1º Consultas e Avaliações 

Psicológicas 

8h15 – 9h00 

Intervenção de Grupo Bullying 
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9h00  

1º Consultas e Avaliações 

Psicológicas 

10h30 

Consultas de Aconselhamento   

9h00 – 9h45 

Sessões Jornal Club 

11h00 

Avaliações Psicológicas 

11h00 

Consultas de Aconselhamento 

ou Avaliações Psicológicas   

10h00 – 12h00 

Planeamento de sessões; 

Preparação de Entrega de 

Relatórios 

12h30 

Consultas de Aconselhamento   

12h00 

Consultas de Aconselhamento   

12h30 

Consultas de Aconselhamento   

14h00 

Consultas de aconselhamento 

12h30 

Consultas de Aconselhamento   

14h00 

Consultas de aconselhamento 

15h00 – 15h45 

Intervenção caso individual II 

 14h30 

Consultas de aconselhamento 

16h00  

Supervisão com a orientadora 

  

 

 

4.6. INSTRUMENTOS 

4.6.1. ENTREVISTA CLINICA – FICHA DE ANAMNESE 

A entrevista clinica é o principal instrumento do psicólogo, pois é considerado 

uma ferramenta essencial da metodologia clinica (Oliveira, 2005) caracterizando-se como 

um conjunto de técnicas que visam descrever e avaliar alguns aspetos do individuo 

entrevistado. Todo este processo envolve dois protagonista, o psicólogo e o paciente, 

sendo que o primeiro tem a função de conduzir todo o decorrer da entrevista e o segundo 

de fornecer as informações necessárias para a concretização da mesma. É extremamente 

importante que desde o primeiro contato entre estes dois protagonistas se comece a 

desenvolver uma aliança terapêutica, pois  muito do sucesso do processo terapêutico se 

deve ao elo estabelecido entre o psicólogo e o seu paciente (Tavares,2000 cit in Cunha & 

colaboradores,2000). Nesta prespetiva o entrevistador deve assumir uma postura de 
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empatia e escuta ativa deixando o entrevistado falar livremente (Pedinielli, 1999), deve 

ainda ajudar o entrevistado a sentir-se à vontade, de forma a que este relate os motivos 

que o levaram a procurar ajuda (Tavares,2000 cit in Cunha & colaboradores,2000) para 

que assim o psicólogo fique com uma visão do funcionamento psicológico do seu paciente 

e consiga enquadrar as ações tidas por este num determinado contexto (Oliveira,2005).  

A entrevista psicológica pode ser realizada com diferentes propósitos sendo estes 

os seguintes: como meio de diagnóstico, como meio de intervenção terapêutica, como 

forma de aconselhamento psicológico (Cunha, 1986 cit in Oliveira, 2005), como meio de 

triagem e anamnese e como forma de devolução dos resultados de uma avaliação 

psicológica. Relativamente ao seu aspeto formal, a que referir que a entrevista em 

psicologia pode ser divida em: Entrevista Estrutura são entrevistas bastante objetivas que 

pretendem ir especificamente ao foco do problema, dai serem utilizadas perguntas 

fechadas; Entrevista Semi- Estruturada neste tipo de entrevista o psicólogo foca-se em 

objetivos concretos tendo assim também um guião com algumas perguntas chave de 

forma a conseguir aceder à informação que necessita e Entrevista não Estruturada, nesta 

o entrevistador sabe qual é o objetivo da entrevista, mas não tem programado nenhum 

padrão de questões a colocar ao entrevistado, daí ser vista como uma conversa livre em 

que as questões vão surgindo no decorrer da entrevista (Tavares,2000 cit in Cunha & 

colaboradores, 2000).   

 

4.6.2. PROVAS PSICOLÓGICAS  

Tendo em conta a patologia apresentada no Caso I (Perturbação do Espectro do 

Autismo Ligeiro) e todo o seu historial aplicou-se algumas provas psicológicas que 

pareceram ser mais adequadas para este caso nomeadamente, a Escala de Weschler – 

WISC III para avaliar o rendimento intelectual da criança, o Inventário da Depressão 

Infantil para se fazer um despiste de possíveis sintomas depressivos que a criança possa 

apresentar, a Escala de Isolamento para Crianças para avaliar e analisar o nível de 

isolamento da criança perante o seu grupo de pares e perante os outros e o Desenho da 

Família de modo a perceber, qual a perceção que a criança tem da sua dinâmica familiar, 

e que tipo de relação estabelece com cada membro da mesma, visto que é uma criança 

que só está com os pais aos fins-de-semana. Para além destas provas foram ainda 
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aplicados à criança o Questionário das Capacidades e Dificuldades para analisar a 

perceção que a criança tem das suas dificuldades nas seguintes áreas: emoções, 

comportamento, concentração e interação social e o Questionário de Auto Estima para 

avaliar a auto-estima e a perceção que a criança tem de si mesma.  

Aos pais e á professora foram ainda entregues para preencher o Questionário 

Conners para avaliar os problemas de comportamento na criança, nomeadamente 

problemas de conduta, problemas sociais, problemas de ansiedade e problemas cognitivos 

e o Questionário de Capacidades e Dificuldades para analisar a perceção que tanto os pais 

como a professora tem das dificuldades da criança ao nível das emoções, comportamento, 

concentração e interação social e de que forma essas dificuldades afetam a vida da 

criança. 

 

Escala de Inteligência de Weschler para Crianças - WISC III 

A WISC-III é um instrumento clinico que se aplica individualmente a crianças 

com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos tendo como objetivo avaliar o grau de 

inteligência das mesmas. Quanto a sua estrutura, este instrumento mantêm a mesma 

estruturação das provas anteriores, contudo esta versão apresenta algumas 

particularidades, nomeadamente ao nível das regras de administração dos sub-testes, dos 

materiais que são utilizados, dos conteúdos, e pelo fato de incluir mais um sub-testes 

(pesquisa de símbolos) que irá permitir avaliar algo diferente da inteligência.  

Nesta perspetiva, esta escala é composta por doze sub-testes em que estes se 

dividem em testes verbais que remetem para as capacidades linguística da criança 

(informação, semelhanças, aritmética, vocabulário, compreensão e memória de dígitos) e 

testes de realização que evocam para as capacidades percetivo-motoras (completamento 

de gravuras, códigos, disposição de gravuras, cubos, composição de objetos, pesquisa de 

símbolos e labirintos). Contudo, à que dizer que os sub-testes Memória de Dígitos e 

Labirintos são opcionais, porém, podem ser aplicados quando o psicólogo deseja ter uma 

visão mais alargada das potencialidades da criança, ou quando algum dos outros testes 

tidos obrigatórios não pode ser aplicado à criança por algum motivo. 

Em termos de análise dos resultados, após a conversão dos resultados brutos em 

resultados padronizados a WISC – III permite-nos obter três resultados relativos ao 

desempenho da criança sendo estes o QI Verbal (resultado dos sub-testes verbais), o QI 
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de Realização (resultado dos sub-testes de realização) e o QI da Escala Completa 

(resultado dos sub-testes verbais mais o resultado dos sub-testes de realização). 

Posteriormente os valores obtidos devem ser convertidos em QI utilizando as tabelas 

disponíveis para esse efeito. Para além destes resultados, a WISC- III possibilita ainda a 

obtenção de três índices fatoriais retirados a parir da análise fatorial do resultado de todos 

os sub-testes, estes índices fatoriais dizem respeito à compreensão verbal, à organização 

preceptiva e à velocidade de processamento. É de salientar que também aqui neste caso 

os resultados devem ser convertidos em QI, recorrendo às tabelas fornecidas no manual. 

Com esta informação o avaliador pode perceber o nível de aptidões intelectuais da 

criança, e em qual das duas áreas a criança apresenta maiores dificuldades, se for esse o 

caso. Para este efeito existe uma tabela predefinida para classificar os níveis de 

inteligência: QI 130 ou mais – Muito Superior; QI 120 a 129 – Superior; 110 a 119 – 

Médio Superior; 90 a 109 – Médio; 80 a 89 – Médio Inferior; 70 a 79 – Inferior; 69 ou 

menos – Muito Inferior. 

 

Inventário da Depressão Infantil  

Este inventário foi desenvolvido por Kovacs em 1983 para identificar a existência 

de sintomatologia depressiva na criança, sendo uma adaptação do BDI (Beck Depression 

Inventory). O CDI é um instrumento composto por 27 itens que avaliam os sentimentos 

afetivos, cognitivos e comportamentais da depressão em crianças com idades 

compreendidas entre os 7 e os 17 anos. É de frisar que esta escala não deve ser vista como 

um instrumento de diagnóstico clinico mas sim como um auxiliar de despiste da depressão 

verificando se existem ou não sintomas. Nesta perspetiva existem três opções de resposta 

que variam entre ausência de sintomas (0) presença de sintoma (1) e sintoma agravado 

(2). A criança deve selecionar a opção que descreva melhor os seus sentimentos durante 

as últimas semanas. Tendo em conta os resultados estes podem ir de 0 a 30 pontos.  

 

 Escala de Isolamento para Crianças 

A escala de Isolamento para crianças é uma adaptação da “ Children´s Loneliness 

– a Comparison of rejected and Neglected Peer Status”, é composta por 24 itens que 

avaliam a solidão, a inadequação/adequação social, estimativas atribuídas pelos colegas 

e atividades preferidas das crianças. Este último aspeto, está enquadrado no questionário 
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com o objetivo de atenuar alguma ansiedade sentida pela criança por esta ter de responder 

a questões que lhe possam causar algum desconforto. A escala de respostas do 

questionário varia entre é sempre verdade no meu caso (1) é quase sempre verdade no 

meu caso (2) às vezes é verdade no meu caso (3) não é quase nunca verdade no meu caso 

(4) e não é verdade no meu caso (5). É importante salientar que nos itens formulados na 

negativa a pontuação deve ser invertida. Nesta perspetiva os resultados obtidos nesta 

escala podem variar entre 16 a 80 pontos, sendo que as respetivas médias e desvios-padrão 

são: Crianças Populares 25.36 – 5.81 de média; Crianças Rejeitadas 37.97 – 16.07 de 

média; Crianças Negligenciadas 29.62 – 10.23 de média; Crianças Controversas 27.18 – 

10.72 de média e Crianças Médias 29.88 – 8.01 de média.  

 

Desenho da Família 

Esta prova foi criada por Appel em 1931 com o intuito de se conseguir estudar o 

tipo de personalidade da criança. Posteriormente surgiram outros autores que referiam a 

importante aplicação deste teste para se fazer o despiste de problemas familiares e de 

desenvolvimento, bem como para analisar toda a dinâmica familiar, a composição da 

família e a sua valorização e qual a posição que a criança desempenhava na mesma.    

Numa primeira fase é pedido à criança que esta desenhe a sua família. De seguida 

são feitas a esta várias questões sendo estas as seguintes: 1 – Onde estão estas pessoas e 

o que estão a fazer; 2- Quem são essas pessoas, começando pela primeira que desenhas-

te e qual o papel que desempenham na família; 3 – De quem gostas mais no desenho; 4 – 

Quem é o mais alegre e porquê; 5- Quem é o melhor e porquê; 6- Quem é o mais 

aborrecido e porquê; 7- Quem é o mais feliz e porquê; 8- Quem gostarias de ser nesta 

família e porquê; 9 – O teu pai propõem-te um passeio de carro mas não há lugares para 

todos, quem é que fica em casa; 10 – Um elemento da tua família não se portou bem, 

quem foi e que castigo ele vai ter; 11 – Como fazes parte desta família, ao pé de quem 

gostavas de estar r porquê; 12 – Se recomeçasses o desenho acrescentavas ou retiravas 

alguma coisa, o quê? É importante que a criança se sinta a vontade para responder a todas 

estas questões, só assim será possível analisar qual a ideia que esta tem dos elementos da 

sua família. 

Relativamente à interpretação do desenho devemos de ter em consideração alguns 

aspetos nomeadamente qual foi a primeira pessoa que a criança desenhou, quais foram os 
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elementos da família mais abordados e se existiram algumas omissões. Deste modo, pode-

se considerar o desenho da família um instrumento bastante útil no trabalho com crianças 

pois para além de se conseguir ter uma noção de toda a perceção que criança tem da sua 

dinâmica familiar também é visto como uma metodologia de auxilio no processo 

terapêutico e na procura do diagnóstico clinico. 

 

4.6.3. QUESTIONÁRIOS 

Escalas Revistas de Conners 

As escalas de Conners tem como objetivo avaliar os problemas de comportamento 

em crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 17 anos, nomeadamente problemas 

de conduta, problemas sociais, problemas de ansiedade e problemas cognitivos através 

das informações fornecidas tanto pelos pais como pelos professores, tendo assim duas 

versões, uma versão para pais em que estes mencionam o comportamento que a criança 

tem em casa e em outros contextos do dia-a-dia e outra versão para 

professores/educadores onde estes referem o desempenho escolar, social e emocional que 

a criança demonstra em contexto de sala de aula. 

Relativamente à composição do instrumento, na versão para pais o questionário 

contêm 27 itens divididos em 4 sub-escalas sendo estas as seguintes: 6 itens de oposição, 

6 itens de problemas cognitivos, 6 itens de excesso de atividade motora e 12 itens de 

índice de perturbação de hiperatividade e défice de atenção. Na versão 

professores/educadores o questionário é composto por 28 itens divididos também em 4 

sub-escalas sendo estas, 5 itens de oposição, 5 itens de problemas cognitivos/ desatenção, 

7 itens de excesso de atividade motora e 12 itens de índice de perturbação de 

hiperatividade e défice de atenção. Este tipo de instrumento em conjunto com outros 

constitui uma fonte importante no decorrer de todo o processo de avaliação e diagnóstico, 

isto porque permite aos profissionais o despiste atempado de problemas 

comportamentais, monitorizar a intervenção, investigar, e auxiliar na procura de um 

diagnóstico clinico. 

Em termos de cotação, após preenchidos os questionários, as respostas são 

passadas para a folha de cotação de ambas as versões fazendo-se o somatório de cada 

sub-escala. Posteriormente os resultados brutos obtidos, são consultados nas tabelas do 
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manual tendo em conta o sexo e a idade da criança para se chegar ao normativo. Nesta 

perspetiva os resultados podem ser: 98+ Marcadamente Atípico (Indicação de Problema 

Significativo); 95-98 Moderadamente Atípico (Indicação de Problema Significativo); 86-

94 Medianamente Atípico (Possibilidade de Problema Significativo); 74-85 Ligeiramente 

Atípico (Borderline, Deve Preocupar); 27-73 Média (Resultado Típico, Não Deve 

Levantar Preocupações); 16-26 Ligeiramente Atípico (Não Levanta Problemas); 6-15 

Medianamente Atípico (Não Levanta Problemas); 2-5 Moderadamente Atípico (Não 

Levanta Problemas); <2 Marcadamente Atípico (Não Levanta Problemas); 

 

Questionário de Capacidades e Dificuldades 

O Questionário de Dificuldades e Capacidades (SDQ) foi criado no Reino Unido 

por Robert Goodman em 1997. É um questionário composto por 25 itens com três versões 

distintas, criança, pais e professores sendo aplicado em 1º consultas, em avaliações 

psicológicas para analisar os comportamentos, as emoções e as relações interpessoais das 

crianças e dos adolescentes. Para além destes aspetos este questionário tenta ainda 

analisar quais são as principais dificuldades da criança ao nível emocional, 

comportamental, concentração e interação social tendo em conta a perceção da criança, 

dos pais e dos professores, e que impacto é que essas dificuldades da criança têm em 

vários contextos nomeadamente com a família, com os amigos, na suas brincadeiras e nas 

suas aprendizagens. A escala de respostas varia entre não é verdade (0) é um pouco 

verdade (1) e é muito verdade (2).  

Este questionário apresenta ainda grandes vantagens devido a sua brevidade de 

aplicação e a grande informação que nos fornece sobre as diversas áreas mencionadas em 

cima facilitando a identificação precoce dos problemas que a criança apresenta 

(Marzocchi et al., 2004 cit in. Portela, 2011). Relativamente às qualidades psicométricas 

os resultados deste teste apresentam correlações positivas com outros questionários 

apresentando grandes qualidades psicométricas. (Rothenberger & Woerner, 2004 cit in. 

Portela, 2011) 

 

Questionário de Auto-Estima “ Como é que eu sou” 

O Questionário de Auto-Estima (Como é que eu sou) é adaptado da escala “ Self- 

Perception Profile for Children” de Susan Harter. Este é um questionário que tem em 
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consideração tanto os níveis de auto-estima da criança bem como as suas competências 

específicas. É de salientar que neste questionário foram acrescentadas às sub escalas já 

existentes mais duas que são a aparência física e o comportamento. Nesta perspetiva, o 

questionário é assim composto por seis sub-escalas, com um total de 36 itens, sendo estas 

as seguintes: Competência Escolar onde é avaliada a perceção que a criança tem do seu 

desempenho escolar; Aceitação social refere-se a perceção que a criança tem do seu 

círculo de amigos, se as outras crianças a aceitam e gostam dela; Competência Atlética 

diz respeito as atividades desportivas e atividades praticadas ao ar livre pela criança; 

Aparência Física remete para a perceção que a criança tem da sua imagem corporal 

nomeadamente peso, altura, corpo etc; Comportamento diz respeito à forma como a 

criança se comporta; e Auto – Estima Global refere-se ao nível global de auto-estima que 

a criança apresenta.  

Relativamente às opções de resposta a criança deverá decidir que tipo de criança 

se considera assinalando “Sou mesmo assim” ou “Sou mais ou menos assim”. Dos seis 

itens de cada sub escala, três deles estão estruturados de forma à presença de competência 

ser apresentada em primeiro lugar e nos outros três é apresentada a ausência de 

competência em primeiro lugar. Posteriormente, a cotação deste questionário vai de 1 a 4 

tendo em conta que são colocadas à criança duas hipóteses e dentro dessas hipóteses 

existe duas opções de escolha. Quanto aos resultados, depois de fazermos as médias do 

mesmo vamos ver à tabela anexada ao questionário e mediante a idade e o sexo da criança 

que estamos a submeter à prova obtemos os resultados. 

 

4.6.4. INSTRUMENTOS DE INTERVENÇÃO GRUPO 

No Caso II (intervenção em grupo) é de referir que não foram aplicadas quaisquer 

provas psicológicas pois o objetivo destas sessões era alertar para a prevenção de 

comportamentos bullying em contexto escolar, trabalhando com o grupo questões 

relacionadas com esta problemática, dar a conhecer possíveis estratégias para lidar com 

os problemas que possam surgir e promover o auto-controlo dos comportamentos 

manifestados pela criança perante a situação de conflito. Contudo, é de frisar, que no 

início do processo terapêutico foi aplicado às mães das crianças um questionário 

elaborado pelos autores Fernandes e Seixas, 2012 de maneira a averiguar se estas mães 
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consideravam que os seus filhos eram vitímas de bullying ou não, sendo que este estará 

disponível em anexo. Deste modo, já que não foram aplicadas quaisquer provas 

psicológicas às crianças, considerou-se pertinente redigir-se uma breve descrição das 

atividades aplicadas ao grupo de forma a trabalhar as competências acima mencionadas. 

 

Cartão do Cidadão  

Esta atividade é um exercício de quebra-gelo pois permite que os elementos do 

grupo se conheçam. É uma atividade destinada a alunos do 1ºciclo e deve ser aplicada 

individualmente. Posteriormente quando todos os elementos tiverem preenchido o cartão, 

um a um irá apresentar ao grupo o seu cartão de apresentação. 

 

ABC Bullying 

Esta atividade é bastante utilizada nos momentos iniciais da sessão, pois permite 

que o grupo pense nos diferentes aspetos do bullying. É uma atividade que consiste na 

apresentação das letras do alfabeto, as três primeiras já se encontram preenchidas de 

forma a darem o exemplo. O objetivo principal desta atividade é que cada elemento do 

grupo individualmente preencha as restantes letras com palavras que de algum modo 

estejam relacionados com o fenómeno bullying, apresentando-os depois aos restantes 

elementos do grupo e coordenadores. É importante salientar ainda, que esta atividade 

pode ter três versões sendo estas: versão positiva, neutra e negativa. Neste caso apenas 

aplicamos a versão negativa por se pensar ser mais fácil e mais perceptivel para o nosso 

grupo alvo. 

 

Questionário Bullying em Meio Escolar 

Este questionário caracteriza-se por ser uma atividade destinada a crianças do 1º 

e 2º ciclo, é composto por dez questões em que cada elemento do grupo individualmente 

terá de assinalar em cada uma das perguntas se considera que a afirmação colocada é 

verdadeira ou falsa. Posteriormente são apresentados as respostas corretas as 10 questões 

e o grupo apresenta as suas opiniões. 
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Cartas do Bullying 

Esta atividade é composta por 27 cartões que apresentam os vários 

comportamentos de bullying e em que o objetivo é que o grupo identifique os diversos 

tipos de comportamento que vão surgindo nos cartões. É importante frisar que alguns 

cartões podem ter mais do que um comportamento associado não existindo assim 

respostas certas ou erradas. 

 

Imagina que és Vitima, Agressor ou Observador 

 Esta é uma atividade que tem como objetivo que os diferentes elementos do grupo 

se coloquem no lugar de vítimas e imaginem como se sentiriam, que características 

pessoais teriam e como poderiam agir para ajudar as pessoas que são vítimas de bullying. 

É de salientar que esta atividade tem ainda mais duas versões, a versão do agressor e a do 

observador em que o objetivo é idêntico ao mencionado em cima, so que no caso do 

agressor cada elemento do grupo tem de pensar como poderia agir para desincentivar o 

agressor a ter aquele tipo de comportamentos. Quanto à versão de observadores, os 

elementos do grupo teriam de pensar como poderiam ajudar outros observadores a 

intervirem mais neste género de situações. 

 

Smiles 

Os smiles caracterizam-se por serem um conjunto de cartões com 50 estados 

emocionais que podem ser utilizados na atividade acima descrita, como sendo uma 

maneira mais fácil de abordar e explorar os sentimentos das crianças perante os 

comportamentos de Bullying e dos seus respetivos intervenientes.  

 

Bullying na minha escola 

Nesta atividade é apresentado ao grupo uma planta da escola e é pedido que cada 

um assinale quais as zonas da escola que consideram ser mais problemáticas, ou seja onde 

ocorrem mais comportamentos bullying. Esta é uma atividade que pode ser aplicada desde 

o 1º até ao 3º ciclo. 
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Bullyingometro 

É uma atividade idêntica há mencionada anteriormente pois pode ser aplicada aos 

mesmos grupos alvo, tendo assim o objetivo de  se caracterizar a problemática da escola. 

É pedido a cada membro do grupo que descreva o ambiente que é vivido tanto na escola 

como na sala de aula através da apresentação de dois termómetros que vão desde muito 

calmo ao muito violento. 

 

Frases Incompletas 

São apresentados á criança vários cartões com frases incompletas sobre o bullying 

e outros aspetos da sua vida, esta á vez tira um cartão e deverá completar a frase com o 

que achar que tem mais a ver consigo e com as suas vivências.  

 

Lista de Verificação 

Este instrumento consiste num questionário que tem como objetivo avaliar a 

frequência com que a criança é submetida a comportamentos agressivos e quais são os 

mais habituais (verbal, físico, psicológico etc). 

 

O que dizer ao agressor 

Consiste numa atividade oral com o objetivo de explorar as emoções e sentimentos 

que a criança tem quanto ao agressor, para que esta consiga verbalizar o que gostaria de 

dizer a este. 

 

Porque gozam os colegas 

Consiste numa ficha onde é perguntado á criança quais são as razões que levam 

as outras crianças a gozarem com alguèm. Esta é uma atividade que pode ter como recurso 

os “smiles” de forma a ajudar o grupo a explorar que emoções estão por detrás do bullying 

verbal. 

 

A quem contavas 

É um instrumento onde é pedido á criança que identifique através de imagens a 

que pessoas contaria uma situação de bullying. Esta é uma atividade bastante adequada 

para realizar com crianças mais novas por ser de fácil percepção. 
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O Papel dos Amigos 

Esta atividade é composta por quatro situações em que o objetivo é analisar o 

papel dos amigos perante o bullying nomeadamente no apoio a colegas vítimas deste 

fenómeno. Em cada uma das situações é apresentado um caso e solicita-se ao grupo que 

pense quais seriam as melhores formas de agir para que o aluno vítima de bullying o 

deixa-se de ser. 

 

Contorno da Mão 

É uma atividade individual, onde é pedido a que cada criança desenhe o contorno 

da sua mão e posteriormente por cada um dos cinco dedos escrevam um pedido que faça 

com que se acaba o bullying em contexto escolar. 

 

O que fazer quando me roubam 

É um atividade para alunos do 3ºano em que são abordadas as estratégias que a 

criança tem de tomar face aos comportamentos bullying, neste caso concreto o aluno em 

causa é vítima de roubo constantemente por parte de colegas mais velhos. Esta atividade 

exige que a criança consiga identificar alguns fatores que servem como formas de 

proteção perante este tipo de situações e que adquira algumas estratégias a utilizar neste 

sentido. 

 

Estratégias para evitar o bullying 

Consiste numa lista de 14 estratégias de reação por parte da vítima face á agressão, 

para que a criança fique com algum suporte para este tipo de situações. 

 

Estratégias para lidar com o Bullying 

Consiste numa ficha com o objetivo de identificar e discutir possíveis estratégias 

de combate ao bullying, pode ser realizada individualmente ou em grupo. É dado um 

exemplo de que um aluno mais velho ameaça e bate num aluno mais novo e a partir daqui 

as crianças tem de elaborar estratégias para que o aluno vitima possa reagir.  
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5. ESTUDOS DE CASO 

5.1. ESTUDO DE CASO I – INTERVENÇÃO INDIVIDUAL 

Nome: João 

Idade: 11 anos 

Nível de Escolaridade: 4º ano   

Motivo de Intervenção: Necessidade de se trabalhar questões sociais, comportamentais 

e emocionais, derivado da patologia apresentada e de queixas parentais. 

Nº de Sessões: 28  

Diagnóstico Atual: Perturbação do Espectro do Autismo Ligeira associado a uma 

Perturbação do Desenvolvimento Intelectual Ligeiro e a uma Perturbação de 

Hiperatividade e Défice de Atenção. 

 

5.1.1. HISTÓRIA CLINICA 

O João é uma criança de 11 anos, que vive com os avós e com a irmã mais nova 

durante a semana e aos fins-de-semana com os pais. Veio há consulta de Psicologia 

devido a problemas escolares pois tem dificuldade em aprender ao mesmo ritmo que as 

outras crianças e também devido a questões de interação social, pois é uma criança muito 

tímida, reservada, não conseguindo exteriorizar aquilo que sente. O João mal nasceu teve 

de ficar internado durante 6 dias pois tinha os níveis de glicémia baixos, esteve também 

internado por ter uma gastroenterite e estar desidratado e também já teve algumas 

convulsões levando-o às urgências. Atualmente é acompanhado nas consultas de 

Otorrino, Oftalmologia, Genética, Nutrição e Neurodesenvolvimento. 

Relativamente a questões do desenvolvimento começou a sentar-se com 5 meses, 

aos 12 meses começou a dizer as primeiras palavras e aos 14 meses deu os primeiros 

passos. No controlo dos esfíncteres foi mais complicado pois aos 3 anos ainda não 

controlava totalmente. Em termos de alimentação atualmente não existe quaisquer 

problemas, no entanto ao nível de sono existem algumas dificuldades pois o João para 

adormecer tem de ter a supervisão de um adulto, quere sempre dormir na cama dos pais 

quando está em casa deles, dorme com a televisão acesa para ter luz e com um livrinho 

de pano que tem desde bebé. Na adaptação ao jardim-de-infância e posteriormente á 
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escola, o João sempre foi uma criança com grandes dificuldades pois numa primeira fase 

tem tendência para chorar e isolar-se das outras crianças expeto das auxiliares mas depois 

com o tempo acaba por se habituar e até gostar de lá estar. Nunca teve grandes problemas 

escolares, sempre foi uma criança bem comportada que faz o que lhe pedem para fazer, 

no entanto o único problema mencionado pela mãe é o facto dele se isolar, não interagir 

com os pares e ter dificuldades de aprendizagem. Desta forma está a ter apoio do ensino 

especial, apoio psicológico 1x por semana na escola para tratar das questões de 

aprendizagem e toma uma medicação (Rubifene) passada pela pediatra para controlar os 

níveis de atenção. 

 

5.1.2. RESULTADOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

No presente caso, foi realizada uma avaliação do desenvolvimento mental onde 

foram aplicados os seguintes testes: Escala de Inteligência de Weschler para crianças - 

WISC III, Inventário da Depressão Infantil, Escala de Isolamento para crianças e o 

Desenho Infantil. Foram ainda aplicados alguns questionários como é o caso dos 

Questionários Conners Pais e Professores, Questionário de Capacidades e Dificuldades 

versão criança, pais e professores e Questionário de Auto-Estima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Gráfico dos Resultados WISC III 

 

Q.I. Verbal  Q.I. Realização  Q.I. Total 

66 67 63 

RES ULTADOS  WI S C I I I

0

20

40

60

80

100

120

Q. I .VERBAL Q. I .  REALIZAÇÃO Q.I .  T OT AL



O Papel do Psicológa Clinico na Consulta de Neurodesenvolvimento 

 

55 
Andreia Isabel Capela Silva Santos 

O João é uma criança que apresenta um desenvolvimento intelectual abaixo do 

esperado para a sua idade, com repercussões ao nível da aprendizagem escolar. Para além 

disso são visíveis também algumas fragilidades ao nível social, comportamental e 

emocional que vão de encontro à patologia apresentada: Perturbação do Espectro do 

Autismo (Ligeira) associado a uma Perturbação do Desenvolvimento Intelectual Ligeiro 

e a uma Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção. 

Analisando a sua interação social, nota-se que o João é uma criança simpática, 

mas um pouco tímida que apresenta um contacto ocular fugidio e alguma dificuldade em 

estabelecer interação social. É capaz de partilhar coisas com outras crianças, mas tem 

tendência a isolar-se e a brincar sozinho preferindo atividades como ver televisão, jogar 

computador e playstation. Apresenta também dificuldade em ser simpático para com 

crianças mais novas e não demostra qualquer tipo de iniciativa para ajudar os outros 

(familiares, amigos, professores). É uma criança com interesses bastante específicos 

(futebol) sendo que o conteúdo do seu discurso é sempre à volta desse assunto. A nível 

comportamental o João mantêm-se sempre empenhado e participativo, não fazendo 

quaisquer recusas, mas demora por vezes muito tempo a desempenhar as tarefas 

propostas. Demostra ter uma baixa tolerância à frustração, pois a mãe refere que ele tem 

dificuldade em manter-se numa fila e esperar pela sua vez, zanga-se facilmente ficando 

irritado quando não consegue fazer algo e tem muitas dificuldades na mudança de rotinas. 

Ao nível da atenção o João em algumas atividades apresentou alguma agitação com 

tendência a olhar para o lado e a mexer nos materiais, a mãe menciona que ele é uma 

criança que se distrai muito facilmente, está constantemente a mexer os pés e a mãos 

quando está sentado e que necessita muitas vezes da supervisão do adulto para fazer as 

tarefas pretendidas (Conners Pais). Por outro lado a professora menciona que este se 

esquece das coisas que já aprendeu e que tem grandes dificuldades em estar atento, 

distraindo-se rodando a borracha e o lápis (Conners Professores).  

Relativamente ao Desenvolvimento Emocional é uma criança insegura, 

preocupado e receoso a novas situações. Apresenta alguns medos nomeadamente quando 

o assustam ou lhe pregam partidas e algumas questões de baixa auto-estima como por 

exemplo referir que não gosta da vida que tem, que por vezes arranja problemas por 

causas das coisas que faz apesar de saber que não as devia fazer, que gostava de ter muitos 

amigos e que mais crianças da sua idade gostassem de si. Quanto á dinâmica familiar, foi 



O Papel do Psicológa Clinico na Consulta de Neurodesenvolvimento 

 

56 
Andreia Isabel Capela Silva Santos 

possível verificar a perceção que o João tem desta através do Desenho da família, nesse 

desenho ele desenhou-se a si, os pais, a irmã, os avós paternos, a avó materna, a bisavó e 

os seus primos. De uma forma geral, foram feitas algumas perguntas à criança e foi 

possível notar que as pessoas mais importantes são o seu avô paterno e o seu primo 

Daniel. Isto deve-se ao facto do seu avô ser o seu principal cuidador, e ser para o João 

uma figura de referência. Quanto ao seu primo, o João vê neste um ídolo e uma figura de 

referência a seguir por este além de ser mais velho é melhor que ele em alguns aspetos 

nomeadamente no futebol. Pode-se também constatar que em relação à irmã mais nova 

surgem alguns conflitos, pois esta pede a atenção do João e este ignora-a porque não quere 

brincar com ela e esta acaba por lhe bater. 

Para concluir, tendo em conta as queixas por parte da mãe, o diagnóstico, os 

resultados apresentados na avaliação e as repercussões que isto acarreta no 

desenvolvimento escolar, emocional, social e comportamental da criança considera-se 

pertinente o início de intervenção psicológica a fim de serem trabalhadas estas 

problemáticas. 

 

5.1.3. PROGRAMA DE COMPETÊNCIAS PESSOAIS, SOCIAIS E EMOCIONAIS 

Nenhuma criança quando nasce, tem adquiridas as suas competências sociais, 

(Havighurts, 1948 cit in Martins, 2012), isto porque estas só começam a ser alcançadas 

no decorrer do desenvolvimento da criança (Brazelton & Greenspan, 2002 cit in Botelho, 

2012.) Entende-se por competência social todas as capacidades que a criança demonstra 

para iniciar e manter relacionamentos interpessoais promovendo a aceitação de si mesma 

para com o seu grupo de pares e a forma como se adapta a diversas situações sociais. 

(Walker, Colvin & Ramsey, 1995 cit in Martins, 2012). Neste sentido, e segundo Sassu, 

2007 cit in Baptista, Monteiro, Silva, Santos & Sousa, 2011 a competência social deveria 

estar dividida em três aspetos fundamentais sendo estes as características pessoais da 

criança, as aptidões sociais e assertivas que esta possui e a forma comos se relaciona e 

interage socialmente. 

Habitualmente quando uma criança apresenta dificuldades ao nível da 

socialização advém desta inúmeros problemas como por exemplo dificuldades nas 
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aprendizagens escolares, dificuldades em ser aceite socialmente pelos colegas da turma, 

questões do foro psicológico e comportamentos antissociais (Elliot & Demaray, 2001; 

Spence, 2003; Casares, 2010; Baptista et al. 2011; & Lopes et al. 2011 cit in Martins, 

2012). Uma das formas de despistar estes problemas é realizar uma avaliação com a 

finalidade de analisar as manifestações comportamentais da criança tendo em conta as 

suas particularidades (Lopes et al. 2011 cit in Martins, 2012). Esta, é crucial na medida 

em que permite identificar todas as fragilidades que a criança tem e posteriormente 

averiguar qual será o tipo de intervenção mais adequado para trabalhar as dificuldades 

constatadas na avaliação (Gresham & Elliot, 1993 cit in Martins, 2012).  

A intervenção centrada num programa de competências pessoais e socais abarca 

todos os aspetos individuais, emocionais e relacionais da criança daí ser uma mais-valia 

a frequência desta no mesmo, pois a criança irá desenvolver não só todo o interesse pela 

vida (Calmeiro, 2008 cit in Freitas, Simões & Martins, 2011) como também aperfeiçoar 

aspetos da socialização/ interação com pares, (Kendall & Morrison, 1983 cit in Freitas, 

Simões & Martins, 2011) os seus níveis comunicacionais, a expressão adequada das suas 

opiniões e a gestão de conflitos de modo a saber resolver as questões que vão surgindo 

(Matos et al. 2008 cit in Freitas, Simões & Martins, 2011). Nesta vertente, toda a 

intervenção que promova as competências mencionadas em cima irá proporcionar a 

atenuação do comportamento de isolamento social (Carvalho, 2006 cit in Freitas, Simões 

& Martins, 2011).  

Referente ao programa de competências criado para este caso clinico em 

específico, é de salientar que foram consultados alguns livros a fim de retirar as atividades 

mais pertinentes para trabalhar as áreas problemáticas da criança, sendo estes os 

seguintes: “Olá, Obrigado! Competências Sociais e Assertividade” de Paulo Moreira; 

“Atividades para o Desenvolvimento da Inteligência Emocional nas Crianças” de Rafael 

Alzira, Núria Escoda, Montserratt Bonilla, Élia Cassà, Gemma Giu e Meritxell Soler; e 

“Promoção de Competências Pessoais e Sociais” de Lúcia Canha e Sónia Neves. Em 

anexo estará disponível o programa de promoção de competências pessoais, sociais e 

emocionais que foi aplicado.  
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5.1.4. PLANO DE INTERVENÇÃO 

O João foi avaliado na consulta de Psicologia através de uma bateria de testes 

psicológicos indicados para a sua problemática (Escala de Inteligência de Weschler para 

crianças - WISC III, Inventário da Depressão Infantil, Escala de Isolamento para crianças 

e Desenho Infantil) com o objetivo de avaliar as seguintes componentes: desenvolvimento 

intelectual, desenvolvimento emocional, atenção e comportamento. Tendo em conta os 

resultados apresentados, considerou-se importante a elaboração e implementação de um 

programa de competências pessoais, sociais e emocionais que teriam os seguintes 

objetivos: Interação Social fomentar a importância da comunicação social, promover as 

regras de saudação e uma maior assertividade social e estimular na criança o interesse 

pelo relacionamento entre pares; Desenvolvimento Emocional pretende-se que a criança 

adquira uma maior tolerância à frustração, uma maior auto-estima e que consiga 

reconhecer emoções e as saiba expressar adequadamente; Comportamento pretende-se 

promover os comportamentos e as atitudes assertivas, que a criança consiga expressar as 

suas opiniões de forma correta e que aprenda a focalizar a atenção numa determinada 

tarefa e não se distraia a mexer nos materiais. 

As intervenções com o João decorreram de Novembro de 2013 a Junho de 2014, 

sendo programadas 28 sessões com frequência semanal. Numa primeira fase as 

intervenções eram realizadas à terça-feira das 8h15 às 9h00 (duração de 45 minutos), 

sendo que a criança vinha acompanhada pelo seu avô paterno. Tendo referido este aspeto 

à orientadora de estágio, esta achou pertinente alterar-se o dia da sessão para que se 

pudesse enquadrar a mãe na dinâmica de todo processo terapêutico, visto que esta só está 

com o João aos fins-de-semana. Desta forma, a partir de meados de Março as sessões 

foram alteradas com o consentimento da mãe para a segunda-feira das 8h15 às 9h00, para 

que assim esta trouxe-se o João á consulta e fosse-se mantendo a par de todos os 

progressos.   

No final da intervenção psicológica o João voltará a ser avaliado com base nos 

testes aplicados no início do processo de avaliação, à exceção da Escala de Weschler – 

WISC III. 
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5.1.5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO TERAPEUTICO  

Ao longo das sessões foi notório verificar que o João esquece-se com bastante 

facilidade os conteúdos que vai aprendendo, também derivado da patologia de 

desenvolvimento intelectual, pois quando se iniciava a sessão e lhe era solicitado que 

falasse dos temas que tinham sido retratados na consulta anterior ele rapidamente 

respondia que não se recordava do que tínhamos falado, depois com alguma estimulação 

feita por mim, ele acabava por se ir lembrando, mas sempre necessitando de ajuda.  

Durante todo o processo terapêutico o João foi melhorando a pouco e pouco as 

aptidões sociais e relacionais nomeadamente ao nível das regras de saudação, e do seu 

interesse pelos pares, diminuindo assim as tendências de isolamento social, tornando-o 

uma criança que gosta de colaborar em dinâmicas de grupo, que tem o seu grupo de 

amigos na escola e procura-os para brincar, é bem aceite pelos colegas e por isso nunca 

se sente sozinho, chegando mesmo a referenciar alguns destes aspetos na sessão 

terapêutica. No entanto existem ainda alguns problemas que não foram superados como 

é o caso da dificuldade que o João manifesta para iniciar e manter uma conversa, bem 

como a forma como deve cumprimentar diferentes pessoas. Quando eram abordados este 

tipo de aspetos na sessão o João ficava muitas vezes calado à espera da minha orientação. 

Verificou-se ainda que apesar dele não saber como deve interagir com diferentes pessoas 

tem a perfeita noção de que quando não se cumprimenta alguém essa pessoa pode ficar 

magoada, referindo este aspeto em sessão. É de salientar que o João continua a ter 

interesses bastante específicos e a focar o conteúdo das suas conversas nesses mesmos 

interesses por exemplo, futebol e o Benfica, iniciando todas as intervenções a falar destas 

temáticas “ontem fui jogar há bola” … “ o Benfica perdeu”…. 

Relativamente ao seu desenvolvimento emocional o João melhorou a sua 

expressão facial perante dadas situações pois ao longo das sessões foi aprofundado o 

reconhecimento de diversas expressões faciais e a forma correta de as expressar. A nível 

da auto-estima, a criança não mostrou manifestar grandes questões, é um rapaz que se 

sente bem consigo próprio, gosta da sua aparência e gosta da vida que tem. Porém quando 

lhe são colocadas questões mais introspetivas como elogiar-se e falar sobre si próprio 

revela ainda grandes dificuldades em pensar sobre estes temas e verbaliza-los 

espontaneamente, tendo necessitado bastante da minha ajuda. Durante as sessões, através 

dos relatos feitos pela criança do que tinha acontecido no fim-de-semana foi visível que 
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o João apresenta ainda baixa tolerância à frustração, perde o controlo facilmente e faz 

birras quando é contrariado pelo adulto. Em sessão isso também se verificou pois quando 

o tinha de chamar várias vezes a atenção porque estava distraído, este parecia que ficava 

“meio aborrecido” por eu estar a repreende-lo.  

Quanto às questões comportamentais, o João é uma criança que tem muita 

resistência a rotinas, quando algo foge do planeado ele fica um pouco desorientado, este 

aspeto foi notório em sessão terapêutica, pois no início as sessões eram à terça-feira e o 

João vinha com o avô, depois para que a mãe o pudesse acompanhar passaram para a 

segunda- feira, e derivado da alteração da rotina o João mencionou em várias sessões que 

não gostava de vir às segundas-feiras “ tenho de me levantar muito cedo…” “ dormo 

pouco...” “ estou cheio de sono...”. É importante dizer que depois da alteração do horário 

a mãe só o acompanhou às seis primeiras sessões, posteriormente quem acompanhou o 

João ás sessões de psicologia foi o seu pai. Neste seguimento, aquando a alteração do 

horário foi possível notar um decréscimo no desempenho da criança em termos da atenção 

e concentração dada na realização das tarefas, pondo em causa muitas vezes se esta estaria 

a fazer a medicação antes de vir para a sessão, pois realmente a criança apresentava muitas 

oscilações ao nível destas duas áreas, existindo dias em que estava concentrado e atento 

nas sessões como havendo outros dias em que estava muito distraído, distante e a olhar 

para o vazio. Contudo em relação a comportamentos e atitudes assertivas o João identifica 

com grande facilidade situações em que deve adotar uma atitude assertiva referindo na 

sessão que “não devemos ser agressivos para com os outros…”, apesar de salientar que o 

seu estilo comportamental está mais enquadrado num estilo passivo pois tem a perceção 

de ser um criança tímida, amiga do seu amigo e por isso muitas vezes deixa-se influenciar 

pelo seu grupo de pares. 

No decorrer da intervenção terapêutica, considerou-se pertinente marcar uma 

reunião com a professora responsável pelo João e com o professor de educação especial 

a fim de obter informações relativas ao desempenho escolar da criança ao seu 

comportamento e à sua interação social em contexto escolar e em que áreas é que 

apresenta mais dificuldades, tendo em conta a perspetiva dos professores. De modo geral, 

os professores referiram que as coisas tem corrido bem é muito bem comportado, no 

entanto é um aluno que dá muitos erros ortográficos, apresenta muitas dificuldades ao 

nível da compreensão de conteúdos, no relacionamento de ideias para a estruturação de 
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um texto, fica bastante inibido quando lhe é solicitado para falar perante a turma e não 

expressa as suas dificuldades. Mencionaram ainda que João é portador de um plano 

educativo individual em que são feitas adaptações curriculares nomeadamente a 

simplificação de conteúdos, questões de resposta curta e direta e mais tempo para fazer 

as avaliações. Relativamente a questões de socialização, os professores referem que este 

está bem integrado na escola e na sua turma, tem o seu grupo de amigos, é bastante 

comunicativo, costuma levar alguns brinquedos e capta a atenção dos outros colegas desse 

modo. Quando se dá o caso de alguma criança ter algo que o João lhe interesse, este vai-

se aproximando aos poucos e fica a olhar à espera que a criança o convide para brincar.  

Ambos os professores salientaram a importância do João continuar a frequentar 

uma intervenção psicológica para trabalhar as suas inseguranças e ansiedades e o fato de 

não expressar as suas dificuldades e os seus sentimentos. Em jeito de conclusão, o João 

cumpriu satisfatoriamente alguns dos objetivos propostos no plano de intervenção. Desta 

forma considero importante que a criança continue a beneficiar de apoio educativo 

especializado e individualizado e que de continuidade a um acompanhamento psicológico 

para trabalhar áreas iniciadas neste programa que ainda precisam de ser intervencionadas. 

 

5.1.6. DISCUSSÃO DO CASO  

Tendo em conta a história clinica, os resultados apresentados nas provas 

psicológicas e o decorrer das sessões de intervenção, não existe dúvida que o João se 

enquadra no diagnóstico acima menciona Perturbação do Espectro do Autismo Ligeira, 

pois este revelou ser uma criança que tem dificuldades em estabelecer interação social 

embora tenha melhorado com a intervenção, demostra muita dificuldade em aceitar 

mudanças de rotina e tem alguma fixação por objetos específicos como por e exemplo 

nas sessões quando era solicitado que o João escreve-se alguma coisa, este fazia questão 

de escolher sempre o mesmo lápis, e quando eu por vezes lhe dava a minha caneta, ela 

dizia “ não quero esse, quero o meu lápis”. Este aspeto vai de encontro ao que é referido 

pelos autores na revisão bibliográfica, segundo Waterhouse,2000 cit in Ferreira, 2011 as 

crianças com esta patologia apresentam características particulares nomeadamente pouca 

interação social e dificuldade em aceitar mudanças de rotina. Para além destes aspetos, é 

de referir que quando o João começou a frequentar as consultas de neurodesenvolvimrnto 
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o seu motivo de referenciação para a consulta, foi devido às alterações de linguagem que 

este manifestava, atualmente essas questões já foram ultrapassadas. Em termos de 

competências sociais o João apesar de ter melhorado como foi referido em cima, na 

descrição do processo terapêutico, ainda apresenta algumas fragilidades nesta área 

nomeadamente ao nível de iniciar e manter uma conversação adequada com o outro, pois 

quando alguma criança tem algo que lhe interesse este não comunica, simplesmente 

aproxima-se e fica a espera que esta o convide para participar na brincadeira. Outro dos 

grandes problemas do João é ao nível do pensamento, foi bastante visível nas sessões, 

quando eram propostas tarefas mais abstratas em que a criança tivesse de refletir um 

pouco, o João parecia que ficava perdido respondendo automaticamente que não sabia, 

necessitando depois da minha ajuda para a execução da tarefa. Estas afirmações vão de 

encontro ao que é mencionado por Lorna Wing cit in Ferreira, 2011 que os autistas 

apresentam dificuldades em três áreas: na linguagem, na competência social e no 

pensamento/imaginação.   

Correia, 1997 cit in Ferreira, 2011 vem salientar que o autismo para além de ser 

uma perturbação do desenvolvimento é também um problema neurológico que se 

manifesta nos três primeiros anos da criança e que afeta a sua atenção, a sua perceção e o 

seu pensamento. Neste aspeto, é também possível verificar as alterações manifestadas 

pala criança a estes três níveis, ao nível da atenção é uma criança que está a fazer 

terapêutica para a atenção, e quando não a toma fica muito desconcentrado e desatento 

olhando para o vazio, estes comportamentos foram observados durante a intervenção, ao 

nível da perceção demostrou ser uma criança que tinha a perceção um pouco distorcida, 

relativamente a forma como deveria interagir com os outros sejam eles adultos ou 

crianças, pois no inicio da intervenção dizia “ eu não cumprimento as pessoas que 

conheço quando as vejo e não tem mal nenhum”, no entanto com o decorrer das sessões 

notou-se algumas melhoras a este respeito. Ao nível do pensamento como já se 

mencionou em cima é uma criança que tem muita dificuldade em pensar sobre aspetos 

mais abstractos, optando por não responder ao que lhe é pedido.  

É crucial dizer que o João é uma criança que tem interesses e atividades muito 

restritas nomeadamente as suas conversas são sempre à volta do futebol e do Club Benfica 

e as suas atividades favoritas são jogar à bola, estando sempre a frisar estes dois aspetos 
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em sessão. Frith, 2003 cit in Ferreira, 2011 refere os autistas apresentam atividades e 

interesses muito restritos. 

Segundo Oliveira, 2009 é habitual, que estas crianças com perturbação do 

espectro, não mantenham contacto ocular nem contacto físico e sejam extremamente 

passivos ou agressivos para consigo próprios e para com os outros. De acordo com este 

autor verifica-se que o João apresenta algumas destas características, nomeadamente um 

contacto ocular fugidio tendo de lhe ser dito várias vezes ao longo da sessão para olhar 

para mim, pois este é capaz de olhar mas rapidamente desvia o seu olhar focando-o noutro 

objeto. Quanto à sua postura adotada perante certos acontecimentos, foi possível analisar 

durante todo o processo terapêutico, e mesmo o próprio admite que adota uma postura 

passiva perante as situações referindo “eu sou um rapaz tímido, amigo do meu amigo e 

por isso muitas vezes faço o que os meus amigos querem”.  

Relativamente ao desenvolvimento emocional devido ao que que é retratado na 

literatura, que os autistas apresentam fragilidades relativamente às expressões faciais e 

emoções vocais, tendo assim dificuldades na sua interpretação e em identifica-las nos 

outros (Gómez et al. 1995; & Pereira, 2005 cit in Marinho, Gomes, Vieira, Antunes & 

Teixeira, 2007), esse aspeto também foi trabalhado com o João através do programa de 

competências elaborado para ele, sendo que o mesmo melhorou a sua expressão facial, 

sorrindo mais vezes pois ao longo das sessões foi aprofundado o reconhecimento de 

diversas expressões faciais e a forma correta de as manifestar.  

Para terminar é importante abordar o grau de isolamento social da criança, pois 

normalmente preferem brincar sozinhas em vez de se relacionarem com o seu grupo de 

pares, isto porque não tem a noção das necessidades do outro, o que as faz prescindir até 

dos próprios irmãos (Vila, Diogo & Sequeira, 2009). Tendo em conta o que foi relatado 

tanto pela escola como pelos pais, atualmente o João não é uma criança que se isole, pois 

tem o seu grupo de amigos na escola e gosta de brincar e estar com eles, no entanto é uma 

criança que também é capaz de se entreter a brincar sozinha, sendo que a mãe refere que 

por vezes gosta de estar no seu quarto a ver televisão, a jogar computador e playstation. 

O próprio João nas sessões sempre salientou que “eu tenho muitos amigos na escola, 

brinco com eles com os cromos da bola, …trocamos cromos às vezes … e no recreio 

jogamos à bola”, e “todos os meninos gostam de mim e ajudam-me por isso nunca estou 
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sozinho”. O João tem uma irmã mais nova e a mãe refere que a relação deles não é boa, 

pois andam sempre a “picar-se” um ao outro porque a irmã exige a atenção dele e brincar 

com ele e o João muitas vezes não lhe liga nenhuma. Durante as sessões quando se falava 

da irmã o João dizia “ela é uma chata…bate-me …quere que eu brinque com ela mas eu 

não quero brincar, não gosto”. Neste sentido, nota-se que por vezes o João não tem a 

noção das necessidades do outro, agindo assim um pouco descontextualizado. Neste 

sentido, considero que seria também importante numa futura intervenção trabalhar-se esta 

questão de forma a promover esta relação de irmãos. 

 

5.2. ESTUDO DE CASO II – INTERVENÇÃO DE GRUPO 

Nomes dos Elementos do Grupo: Rui; Guilherme e Fernando 

Idades: 8 anos 

Nível de Escolaridade: 3ºano  

Motivo de Intervenção: Queixas parentais - vítimas de comportamentos agressivos por 

parte do grupo de pares, apresentam uma baixa auto-estima, pois sentem-se 

inferiorizados. 

Nº de Sessões: 10 

Diagnóstico Atual:  

Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (Rui e Fernando);  

Perturbação Específica da Linguagem associado a uma Perturbação de Hiperatividade e 

Défice de Atenção (Guilherme) 

 

5.2.1. PROGRAMA DE PERVENÇÃO SOBRE COMPORTAMENTOS BULLYING 

A Criação deste programa de prevenção surgiu da necessidade de serem 

trabalhados com este grupo de crianças, alguns aspetos relatados pelas mães nas consultas 

de acompanhamento em psicologia, sendo consideradas grandes preocupações para estas, 

nomeadamente comportamentos agressivos dos quais os seus filhos são vítimas, e 

manifestarem uma baixa auto-estima por se sentirem “inferiorizados” pelo seu grupo de 

pares. Nesta perspetiva a intervenção terá como objetivo principal a prevenção de 
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comportamentos agressivos, o fornecimento de estratégias para lidar com os problemas 

que possam surgir e a promoção de auto-controlo dos comportamentos. É de salientar 

ainda que todas as atividades realizadas ao longo destas sessões foram retiradas do livro 

“Plano Bullying. Como Apagar o Bullying da Escola” de Luís Fernandes e Sónia Seixas. 

Em anexo estará disponível o programa de prevenção de comportamentos bullying 

aplicado ao grupo.  

 

5.2.2. PLANO DE INTERVENÇÃO 

Tendo em consideração os aspetos mencionados pelos pais, foi elaborado e 

implementado um programa de prevenção de comportamentos de Bullying em grupo em 

contexto escolar, que teria os seguintes objetivos: Conhecer a definição de bullying; 

Quais são os seus principais intervenientes; Saber identificar situações e que tipo de 

mecanismos devem utilizar para atuar perante essas ocasiões; e Reconhecer os diferentes 

contextos em que o bullying pode surgir para que posteriormente possam defender-se e 

alertar os colegas, os auxiliares de educação e os pais para este tipo de comportamentos.  

A intervenção com este grupo de crianças decorreu de Abril a Junho de 2014, 

sendo programadas 10 sessões com frequência semanal, sendo então realizadas à Quarta-

feira das 8h15 às 9h00 (duração de 45 minutos). As crianças vieram sempre 

acompanhadas pelas suas mães, exceto uma delas que vinha com o avô pois o horário de 

emprego da mãe era incompativel com o da sessão.  

 

5.2.3. DESCRIÇÃO DO PROCESSO TERAPEUTICO 

 
Rui 

 

O Rui ao longo de todo o processo sempre se mostrou ser uma criança empenhada, 

participativa e interessada em aprender mais, foi adquirindo conhecimentos relativamente 

à definição de bullying e seus principais intervenientes, assim como o conhecimento dos 

variados tipos de bullying e os grandes fatores que levam a este comportamento.  
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Durante as sessões foi notório verificar que o Rui tinha a perceção que era vítima 

de bullying por parte do seu grupo de pares, afirmando que os colegas lhe diziam palavras 

agressivas, ofendiam por vezes a sua família, ameaçavam-no, tentavam roubar-lhe 

dinheiro, obrigavam-no a assumir as culpas por algo sucedido e chamavam-lhe nomes 

como “baleia” ou “pote de banha”. Deste modo, o Rui apresenta-se com uma criança com 

pouca auto-estima. O Rui mostrou atingir ainda competências ao nível da identificação 

dos diferentes contextos e situações em que podem ocorrer comportamentos bullying, 

referindo que na sua escola existe muita confusão, mas que na sala de aula o clima é 

agitado, mas até é divertido. Relativamente à forma como deve atuar nas situações de 

bullying para consigo próprio e para com os outros o Rui mencionou ser uma criança que 

nem sempre contava as situações que se passavam em contexto escolar, à professora e 

aos seus pais por medo de sofrer represálias e de ser ainda mais intimidado pelos colegas. 

Contudo, durante o tempo de intervenção, a sua perceção a este respeito foi se alterando 

a pouco e pouco, mencionando que agora quando surge algum problema vai logo contar 

à professora e à mãe. 

Durante a intervenção tornou-se pertinente realizar uma reunião com a professora 

responsável pelo Rui a fim de perceber que comportamentos acontecem na escola, se este 

é alvo de bullying, que medidas são usadas para resolver a situação de agressão (caso 

haja) e que estratégias são utilizadas para prevenir a recorrência destes comportamentos. 

Para além destas informações foram ainda solicitadas informações relativas ao seu 

desempenho escolar. A professora não o considera que a criança seja vítima de bullying, 

caracteriza-o como sendo uma criança que não mede as suas forças, sendo que sem 

intenção, por vezes, acaba por magoar os colegas, o que é entendido como agressão, e 

estes acabaram por responder com o mesmo comportamento, e o Rui acaba por ficar 

magoado. No entanto, atualmente tem estado mais calmo, tenta-se afastar ao máximo das 

zonas e situações de conflito e quando surge alguma questão este vai falar com a 

professora e assume os seus atos. A professora refere ainda que por vezes tem tendência 

a isolar-se pois é uma criança bastante insegura e ansiosa devido a apresentar excesso de 

peso.  

Relativamente ao desempenho escolar do Rui, este é satisfatório, é uma criança 

que não dá erros ortográficos, tendo grande facilidade no português e mais dificuldade na 

matemática. É uma criança que derivado da sua patologia, executa as tarefas bastante 
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rápido deixando-as por vezes incompletas necessitando sistematicamente da supervisão 

de um adulto. Para concluir, a professora salienta ainda a importância do Rui vir a iniciar 

uma intervenção psicológica individual de maneira a serem trabalhadas algumas questões 

como ansiedade, auto-estima e insegurança.  

 

 

Guilherme 

 

O Guilherme ao longo das sessões revelou-se como uma criança simpática, mas 

um pouco tímida que só intervém quando lhe é solicitado necessitando bastante da ajuda 

do grupo e das psicólogas. No entanto, o Guilherme sempre se mostrou interessado e foi 

adquirindo ao longo das sessões conhecimentos relativamente à definição de bullying e 

seus principais intervenientes, assim como o conhecimento dos vários tipos de bullying e 

os fatores que levam a este comportamento. Na sessão foi possível perceber que o 

Guilherme considera-se vítima de bullying, pois afirmava que os colegas lhe diziam 

palavras agressivas, ofendiam por vezes a sua família, chamavam-lhe nomes porque 

diziam que ele era diferente, não o deixavam continuar a brincar, obrigavam-no a fazer 

coisas que ele não queria, riam-se dele nos intervalos e ameaçavam colocá-lo de parte. O 

Guilherme foi capaz de identificar diferentes contextos e situações em que podem ocorrer 

comportamentos bullying, referindo que na sua escola existe muita confusão e que na sala 

de aula o clima é violento. Relativamente à forma como deve atuar nas situações de 

bullying para consigo próprio e para com os outros, o Guilherme admitiu que nem sempre 

reagia da melhor forma às agressões, optando por camuflar os comportamentos que 

ocorriam, guardando-os para consigo mesmo. Contudo, durante o tempo de intervenção, 

pode-se verificar que o Gonçalo melhorou um pouco nesse aspeto, contando já algumas 

situações à professora.  

Como foi referido em cima, também no caso do Guilherme considerou-se 

importante a ida à escola, para saber qual a opinião dos professores acerca da criança. 

Estes não o consideram como vítima de bullying, salientando que é uma criança que não 

mede as suas forças e sem querer acaba por magoar os seus pares, entrando em situação 

de conflito. Em contexto de sala de aula, o Guilherme é participativo e empenhado nas 

tarefas, é uma criança que demonstra competências ao nível do 2º ano, sendo que ainda 
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dá muitos erros ortográficos e tem uma caligrafia pouco percetível. A professora refere 

ainda que o Guilherme está bem integrado na escola, tem um bom relacionamento com 

os pares, embora nas atividades de grupo seja, muitas vezes, o último a ser escolhido, no 

entanto os problemas linguísticos que este manifesta não são meio de exclusão por parte 

dos seus pares.  

Para concluir, tanto a professora como o professor de ensino especial consideram 

pertinente que o Guilherme continue a usufruir de apoio educativo especializado e 

individualizado bissemanal (dec. lei 3/2008), terapia da fala semanal e terapêutica 

farmacológica para as questões da atenção. 

 

 

Fernando 

 

O Fernando é uma criança, simpática, tímida, que mostra interesse em apreender 

coisas novas, contudo durante as sessões revelou-se pouco participativo, expondo as suas 

opiniões apenas quando era solicitado. No entanto adquiriu conhecimentos como os 

outros colegas relativamente à definição de bullying e seus principais intervenientes, 

assim como o conhecimento dos diferentes tipos de bullying e os principais fatores que 

desencadeiam esse comportamento. Durante as poucas sessões que o Fernando 

frequentou, foi possível verificar que este se considerava vítima de bullying pois referiu 

que os colegas ofenderam a sua família, tentaram dar-lhe pontapés e bater-lhe, chamaram-

lhe nomes porque era diferente dos outros, foram desagradáveis com ele e gritaram-lhe. 

É de salientar que o Fernando mora num bairro problemático, onde o clima de violência 

é constante. Para além destes aspetos o Fernando foi ainda capaz de identificar diferentes 

contextos e situações em que podem ocorrer comportamentos bullying, referindo que na 

sua escola existe muita confusão, mas que na sala de aula o clima é um pouco agitado 

mas divertido. Ao contrário dos outros dois elementos do grupo os restantes objetivos do 

programa de intervenção não foram apreendidos pois a criança deixou de comparecer às 

sessões agendadas. Por este motivo considerou-se também crucial realizar uma reunião 

na escola com a professora do Fernando a fim de compreender toda esta situação e 

adquirir informações sobre o seu desempenho escolar.  
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A professora não considera que a criança seja vítima de bullying, pois caracteriza-

o como sendo uma criança que está bem integrado na escola e tem bom relacionamento 

com os pares. Contudo caso exista alguma situação mais agressiva, o Fernando consegue 

defender-se. Esta refere ainda que é um aluno que precisa de muita atenção, pois é muito 

preocupado e ansioso. Relativamente ao desempenho escolar, esta menciona que o 

Fernando é participativo, esforçasse e empenha-se em todas as tarefas salientando que a 

criança demonstra competências melhores na área da Matemática. No entanto a 

professora diz estar preocupado pois o Fernando tem vindo a regredir nos seus resultados 

académicos durante o presente ano letivo, apresentando um vocabulário pobre. Durante 

as sessões com Fernando pode-se constatar que este tem bastantes dificuldades ao nível 

da escrita, dando muitos erros ortográficos e tendo de ser sempre acompanhado pelo 

adulto quando se lhe pede para escrever algo.  

Para concluir a professora refere que o aluno falta muitas vezes às suas aulas e que 

era muito importante ele continuar a beneficiar dos apoios escolares e iniciar um 

acompanhamento psicológico para trabalhar a sua ansiedade. 

 

5.2.4. DISCUSSÃO DO CASO 

Durante o processo terapêutico, foi notório verificar que todas as crianças do 

grupo tinham a perceção que era vítimas de bullying por parte dos seus grupos de pares 

referindo: Rui “ os meus colegas às vezes dizem-me palavras agressivas, ofendem a minha 

família, ameaçam-me, já me tentaram roubar dinheiro, quando acontece alguma coisa de 

mal obrigam-me a assumir a culpa mesmo quando não fui eu que fiz as asneiras e 

chamam-me baleia ou pote de banha”, por outro lado o Guilherme refere alguns aspetos 

que foram também mencionados pelo Rui como é o caso de “os meus colegas dizem-me 

palavras agressivas, ofendem a minha família e chamam-me nomes porque dizem que 

sou diferente” para além disso diz ainda que “às vezes riem-se de mim nos intervalos, 

colocam-me de parte e não me deixam continuar a brincar com eles e às vezes obrigam-

me a fazer coisas que eu não quero”. Já o Fernando diz “ os meninos da minha escola 

ofendem a minha família, chamam-me nomes porque dizem que eu sou diferente deles, e 

são agressivos comigo às vezes, gritam e já me tentaram bater”. Através de uma tabela 

feita nas sessões para averiguar com que frequência estes comportamentos ocorriam 
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verificá-mos que este tipo de comportamentos não eram recorrentes, acontecendo uma 

vez por semana, ou às vezes nem ocorriam. Contudo, na reunião realizada na escola dos 

três elementos do grupo, questionou-se as professoras sobre este aspeto e estas não 

consideraram que os seus alunos fossem alvo de bullying referindo que os episódios de 

“briga” que estes tem dentro da escola são os típicos conflitos habituais de crianças. De 

acordo com Seixas, 2006 é importante diferenciar os conflitos habituais que ocorrem em 

crianças da mesma idade de comportamentos bullying, pois habitualmente podem ocorrer 

conflitos que desencadeiam agressões físicas e ou verbais, no entanto estas agressões não 

são feitas com o intuito de magoar o outro e portanto não devem ser consideradas de 

bullying. Tanto a professora do Rui como a professora e o professor de ensino especial 

do Guilherme afirmam que o seu aluno não tem noção da força que tem e por vezes sem 

intenção acaba por magoar os colegas, estes acabam por corresponder gerando assim 

confusão.  

Neto, 2005 salienta que para um comportamento ser visto como bullying tem de 

existir desigualdade de poder, atitudes agressivas de forma intencional e sistemática, com 

o objetivo de causar mal-estar ao outro. E consequentemente diminuir a auto-estima 

(Fried & Fried, 1999; Vale & Costa, 1994; & Weinhold, 2000 cit in Seixas, 2006). 

Relativamente ao Rui, tanto a mãe como a professora referiram que ele devido à sua 

aparência física é uma criança muito insegura, ansiosa e com baixa auto-estima e que por 

vezes as crianças aproveitam-se disso para inferiorizá-lo. 

Ramirez, 2001 cit in Seixas, 2006 constata que por norma a vitíma nunca conta a 

ninguém que está a ser alvo de comportamentos agressivos com medo de represálias por 

parte do agressor. Este facto vai de encontro ao que foi dito pelo Rui e pelo Guilherme 

numa das sessões terapêuticos, Rui “ muitas vezes eu não conto a ninguém o que se passa 

na escola, porque tenho medo que depois me façam mal, ou me metam de castigo“. O 

Guilherme compartilha da mesma opinião que o Rui, afirmando “eu não conto o que se 

passa na escola nem à mãe nem aos professores, guardo tudo só para mim”. No caso do 

Rui a professora refere que ele tem medo de sofrer represálias e de ser ainda mais 

intimidado pelos colegas. Ao longo da intervenção foi notório a mudança destes dois 

membros relativamente a esta questão, pois tanto o Rui como o Guilherme afirmam que 

atualmente quando acontecesse alguma coisa já tomam a iniciativa de contar às suas mães 

e às suas professoras.  
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Em relação aos tipos de comportamento de bullying, existem autores que fazem a 

distinção entre comportamentos diretos e indiretos (Rivers & Smith, 1994; Fontaine & 

Réveillere, 2004; & Griffin & Gross, 2004 cit in Seixas, 2006). Neste grupo, os tipos de 

comportamentos exercidos para com os três elementos, são considerados diretos, isto 

porque todos os elementos do grupo conhecem as crianças que por vezes entram em 

confronto com eles, a agressão é física ou verbal e causa sofrimento na criança 

(Committee for Children, 2002; & Espelage & Swearer, 2003 cit in Seixas, 2006).  

É de salientar ainda, e de acordo com Limber, 2002 cit in Seixas, 2006 existem 

cinco tipos de comportamentos bullying tendo em conta a sua forma direta ou indireta, 

são estes os seguintes: Verbal (gozar, chamar nomes, criticar, espalhar boatos, e difamar 

o colega); Físico (bater, empurrar, passar rasteiras, tirar ou roubar pertences aos colegas, 

partir os materiais dos colegas e perseguir os colegas); Psicológico (ameaçar, chantagear, 

extorsão e enviar mensagens anónimas); Relacional (não deixar o colega brincar com os 

outros, ignorar o colega, manipular o grupo de pares para não serem amigos de um dos 

colegas e inventar mentiras sobre o colega); e Sexual (espalhar rumores acerca da vida 

sexual do colega, divulgar comentários ou comentários sobre este assunto, gozar sobre a 

orientação sexual do colega, apalpar ou agarrar o colega e gozar acerca de alguma parte 

do corpo do colega). Neste grupo os tipos de comportamentos relatados pelas crianças 

foram: Rui (Verbal, Psicológico e Relacional); Guilherme (Verbal e Relacional); e 

Fernando (Verbal e Físico). Contudo mais uma vez é de salientar, que estes tipos de 

comportamentos mencionados pelas três crianças não ocorrem sistematicamente e não 

são intencionais. 

Neto, 2005 refuta que as vítimas apresentam uma baixa auto estima, são pouco 

sociáveis, são passivas, muito inseguras e possuem grandes níveis de ansiedade, medo e 

depressão. Algumas destas características estão bem presentes nas personalidades destas 

crianças, analisemos, o Rui é uma criança bastante ansiosa e insegura que apresenta baixa 

auto-estima, já o Guilherme é uma criança sociável mas um pouco tímida que intervém 

apenas quando é solicitado adotando uma postura passiva e insegura. Por último o 

Fernando é uma criança que necessita de bastante atenção, pois apresenta muitos medos 

e preocupações, em termos de postura perante as situações este é bastante passivo 

intervindo só quando lhe é pedido. 
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Para terminar, é crucial o papel do profissional de saúde na prevenção de possíveis 

problemas psicológicos que possam advir destas situações (Neto, 2005). Nesta perspetiva 

considera-se pertinente que o Rui inicie futuramente uma intervenção psicológica 

individual de maneira a serem trabalhadas questões como ansiedade, auto-estima e 

insegurança. Por outro lado também era importante que o Fernando inicia-se um 

acompanhamento psicológico para trabalhar os seus medos e preocupações. 
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6. OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS 

6.1. ESTUDO DE CASO III – INTERVENÇÃO INDIVIDUAL 

Nome: Bruna 

Idade: 2 anos 

Motivo de Intervenção: Atraso do Desenvolvimento da Linguagem, questões 

comportamentais e de atenção mencionadas pelos pais que merecem especial atenção 

visto ser irmã mais nova de uma criança com Perturbação de Défice de Atenção e 

Hiperatividade 

Nº de Sessões: 20 

Diagnóstico Atual: Perturbação da Linguagem Expressiva 

 

6.1.1. HISTÓRIA CLINICA 

A Bruna é uma criança de 2 anos, que vive com os pais e com o irmão mais velho. 

Veio há consulta de Psicologia devido às alterações de linguagem, pois a Bruna ainda não 

fala, e também por apesentar questões comportamentais e de atenção como é o facto de 

não conseguir estar sentada no seu lugar, ser irrequieta e ter períodos de atenção curtos. 

A Bruna nasceu de parto normal, mas este teve de ser provocado às 40 semanas, pois por 

volta dos 6/7meses deixou de se desenvolver, depois só quase aos 9 é que voltou a 

desenvolver-se mais um pouco, sendo atualmente acompanhado na consulta de 

Neurodesenvolvimento. 

Relativamente a questões do desenvolvimento a Bruna começou a sentar-se por 

volta dos 4/5 meses e aos 12 meses começou a dar os primeiros passos. Relativamente ao 

controlo dos esfíncteres a Bruna ainda não os consegue controlar, usando assim ainda 

fralda. Em termos de alimentação não existem restrições, gosta de comer sozinha, no 

entanto é um pouco esquisita e come muito pouco. Ao nível de sono ainda dorme no 

quarto dos pais, e para adormecer tem de ser na cama destes com tudo apagado e com a 

supervisão de um adulto. A Bruna não está integrada em nenhum jardim-de-infância e 

por isso passa muito tempo com a mãe que está desempregada, daí que a sua interação 

com os outros não é a mais adequada, sendo que a mãe refere que nos primeiros contactos 
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é um pouco tímida contudo depois relaciona-se bem. Com as crianças, por vezes não 

deixa a outra criança brincar com os brinquedos dela, tentando que esta escolha outra 

coisa para brincar. 

 

6.1.2. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO DENVOLVIMENTO PSICOMOTOR 

A Bruna foi avaliada na consulta de Psicologia através do “ Portage” de modo a 

avaliar e analisar o seu desenvolvimento psicomotor. É de salientar que não foi aplicado 

a Escala de Desenvolvimento de Griffiths, pois a criança tinha-a realizado a menos de 6 

meses. O “Portage” é composto por uma tabela que avalia as cinco áreas do 

desenvolvimento, sendo estas o desenvolvimento motor, a socialização, a autonomia, a 

cognição e a linguagem. Com base nos resultados obtidos pode-se afirmar que a Bruna 

está dentro da média esperada para a sua idade exceto na área da linguagem onde revela 

grandes alterações. Fazendo um descritivo das diferentes áreas ao nível do 

desenvolvimento psicomotor a Bruna apresenta só uma ligeira dificuldade a descer 

escadas sozinha necessitando ainda da ajuda de um adulto e a pega do lápis ainda é um 

pouco desajeitada. Em termos de socialização a Bruna apresenta algumas dificuldades em 

interagir com crianças e pessoas que não conhece, em partilhar objetos com outras 

crianças e em cumprimentar as pessoas, estes aspetos talvez estejam relacionados com o 

facto de a Bruna passar muito tempo sozinha com a mãe, pois como esta está 

desempregada a Bruna não frequenta nenhuma creche. Contudo em relação a autonomia 

é uma criança bastante desenrascada, que não gosta que a ajudem nas tarefas que ela já 

consegue fazer sozinha como por exemplo, já come sozinha uma refeição completa, 

descalça as meias e os sapatos quando estes estão desapertados, já bebe água por um copo 

que segura com apenas uma mão e já despe as peças de roupa sozinha quando estas estão 

desabotoadas. Contudo ainda não tem o controlo total dos esfíncteres e não distingue a 

parte da frente da parte de trás da roupa. Relativamente á cognição a Bruna apenas ainda 

não consegue apontar para si própria quando alguém lhe pergunta “onde está a Bruna” e 

também não faz associação de objetos semelhantes. Por último, em relação há linguagem 

esta é área onde a Bruna apresenta mais fragilidades, visto que é uma criança que ainda 

não desenvolveu a linguagem daí que as suas competências são ao nível de 1-2 anos, por 

exemplo diz não há, obedece a três ordens não acompanhadas de gestos, mostra ou dá 
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quando lhe é solicitado, aponta para objetos familiares quando estes são nomeados e 

aponta para três partes do seu próprio corpo. A mãe referiu que ela já vai dizendo algumas 

palavras como mãe, tai (pai), Bú (Bruno) não há e água.  

Para concluir, tendo em conta as queixas por parte da mãe, o diagnóstico e os 

resultados apresentados na avaliação considera-se pertinente o início de intervenção 

psicológica a fim de serem trabalhadas as questões linguísticas e as outras fragilidades 

nas restantes áreas do desenvolvimento. 

 

6.1.3. PLANO DE INTERVENÇÃO  

A Bruna foi avaliada na consulta de Psicologia através do “ Portage” de modo a 

analisar o seu desenvolvimento psicomotor. Tendo em conta os resultados apresentados 

e as queixas mencionadas pelos pais, considerou-se importante a elaboração e 

implementação de um programa de intervenção que teria os seguintes objetivos: 

Linguagem, identificar e expressar conceitos básicos, identificar os animais e reproduzir 

os seus sons, conhecer as cores e associar objetos às respetivas imagens e verbaliza-los; 

Cognição e Motricidade Fina, trabalhar atividades de construção de puzzles e outros 

objetos de encaixe, fazer enfiamentos e manusear a plasticina construindo figuras com as 

formas de plástico; e Comportamento/Atenção, não se levantar do seu lugar durante a 

execução das tarefas, focalizar a atenção numa determinada tarefa pelo menos 5 minutos 

e arrumar os materiais depois de os utilizar. 

As intervenções com a Bruna decorreram de Janeiro a Junho de 2014, sendo 

programadas 20 sessões com frequência semanal, com horário à segunda-feira das 15h00 

às 15h45 (duração de 45 minutos). A criança veio sempre acompanhada pela mãe. No 

final da intervenção psicológica a Bruna voltará a ser avaliado para verificar se existiram 

progressos nestas áreas. 

 

6.1.4. DESCRIÇÃO DO PROCESSO TERAPEUTICO  

Ao longo das 20 sessões a Bruna cumpriu os objetivos propostos no programa de 

intervenção. Nas primeiras sessões revelou-se como sendo uma criança que gosta de 
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explorar o espaço existente, e que apresenta algumas dificuldades na manutenção da sua 

atenção dispersando-se facilmente. Em relação as questões da linguagem que são a sua 

grande dificuldade durante o processo terapêutico foi possível verificar grandes evoluções 

adquirindo assim competências relacionadas com a identificação dos diferentes animais, 

identificação de conceitos básicos e ser capaz de fazer associação de cores e de objetos – 

imagens. Para além disso, já consegue vocalizar mais palavras como pato, popó, já está, 

boa, banana, laranja, cão, leão, meme e barco. Para realizar a reavaliação, utilizou-se o 

mesmo instrumento aplicado no inicio do processo terapêutico “ Portage” onde foi 

possível verificar que a Bruna já imita os padrões de entoação do adulto, vocaliza em 

resposta à outra pessoa, pede “mais”, diz o seu nome quando lhe é solicitado e aponta 

para si, responde à pergunta “o que é isto?” com o nome do objeto (os que conhece), 

consegue fazer a combinação de gestos com algumas palavras para expressar os seus 

desejos e diz o nome de quatro brinquedos quando lhe é pedido. É de salientar que estas 

evoluções só foram possíveis porque a Bruna durante as sessões sempre se mostrou ser 

uma criança curiosa, que conforme se ia propondo atividades esta à sua maneira solicitava 

para que eu lhe disse-se o nome das coisas, fossem elas animais, frutas, ou outros objetos, 

apesar disso ainda existem muitos aspetos a ser trabalhados. Em relação á cognição e à 

motricidade fina a Bruna adquiriu competências de encaixe de puzzles e de outros 

encaixes com bastante facilidade, porém ainda revela dificuldade no manuseamento da 

plasticina e em fazer enfiamentos necessitando assim ainda muita da minha ajuda neste 

tipo de atividades. Quanto às questões comportamentais ao longo das sessões a Bruna foi 

sempre apresentando ligeiras oscilações pois havia sessões em que conseguia estar a 

sessão inteira praticamente sentada e outras em que se levantava sistematicamente do seu 

lugar. Os tempos de atenção e concentração melhoraram significativamente 

principalmente quando eram realizadas atividades que lhe suscitavam muito interesse. Na 

arrumação dos materiais que eram utilizados nas sessões a Bruna sempre se dispôs a 

arrumar todos os “brinquedos” sozinha, não necessitando assim do meu incentivo.  

Para concluir, a Bruna atingiu os objetivos de intervenção mantendo no entanto 

alguma desatenção que deverá ser vigiada nas consultas de psicologia, pois sendo irmã 

de uma criança com perturbação de défice de atenção e hiperatividade a probabilidade 

desta se vir a desenvolver na Bruna é mais elevada. Em conversa com a mãe esta 

mencionou que no próximo ano letivo vai inscrever a Bruna no jardim-de-infância, sendo 
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importante agendar assim uma consulta de reavaliação em terapia da fala para verificar 

se as dificuldades linguísticas subsistem e se necessita de iniciar intervenção em terapia 

da fala.  

 

6.2. PROJETO DE INVESTIGAÇÃO  

O projeto de investigação teve como tema “ O Impacto do Diagnóstico em 

Neurodesenvolvimento – Expetativas Parentais”. Com este estudo pretendeu-se avaliar o 

impacto que o diagnóstico tem nas famílias (pais/cuidadores) com crianças com 

perturbações do neurodesenvolvimento. Neste sentido, foram assim avaliadas oito 

dinâmicas familiares sendo estas: Sentimentos e Emoções ao saber o diagnóstico do filho; 

Reações e atitudes atuais; Bem-estar da criança; Interação familiar; Adaptação 

intrafamiliar/mudanças a nível familiar; Adaptação social/mudanças a nível social; 

Expectativas quanto ao futuro e Reações aos apoios/necessidades sentidas. 

Para a obtenção de toda a informação foi aplicado um questionário auto 

administrado aos pais das crianças que frequentam a consulta de Neurodesenvolvimento 

do Serviço de Pediatria do HSM – CHLN, cujo diagnóstico foi recebido há pelo menos 

dois anos. O questionário foi preenchido após a consulta com a psicóloga, e é, uma 

adaptação de outros pré-existentes (Costa, 2012; Gaspar & Gaspar de Matos, 2008; & 

Mendes, 1992), composto por uma escala do tipo likert. Os itens foram selecionados de 

modo a que o questionário pudesse ser aplicado às várias perturbações do 

neurodesenvolvimento, e que abordasse temas relacionados com a aceitação do 

diagnóstico, com as necessidades passadas e presentes e com as expectativas quanto ao 

futuro.  

Relativamente aos resultados a nossa amostra foi composta por 51 crianças, sendo 

que 63% eram do sexo masculino e 37% do sexo feminino. A mediana de idades, à data 

do preenchimento do questionário, era de 9 anos. A idade mínima apresentada foi 3 anos 

e máxima 18 anos.  

Os inquéritos foram, maioritariamente, preenchidos pelos cuidadores do sexo 

feminino (92%). A mediana de idades dos inquiridos foi de 39 anos, sendo que a idade 

mínima apresentada foi 27 anos e a idade máxima 53 anos. A maioria dos inquiridos que 

preencheram os questionários tinham habilitações académicas ao nível do secundário. 
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Quanto à situação conjugal, a maioria das mães encontravam-se casadas (53%) ou em 

união de facto (20%). Em relação ao momento em que os pais tomaram conhecimento do 

diagnóstico, (70.59%) souberam alguns anos depois e (13,73%) souberam alguns meses 

depois do nascimento, sendo a notícia dada pelo médico (70%). Ao tomarem 

conhecimento do diagnóstico, (50,98%) dos pais encontravam-se sozinhos e (49,2%) 

encontravam-se acompanhados.  

As Perturbações do Neurodesenvolvimento mais presentes nesta amostra são: a 

Perturbação do Espectro do Autismo e a Perturbação do Desenvolvimento Intelectual, 

com cerca de 30% de prevalência cada uma. 

Mediante os resultados obtidos nesta investigação podemos concluir assim, que 

neste estudo o diagnóstico de uma Perturbação do Neurodesenvolvimento constitui um 

momento difícil para os pais, que se traduz na maioria das vezes por um choque 

psicológico (78,5%) e por sentimentos de culpa (54,9%) e que requerem da parte dos 

profissionais de saúde um apoio especial. Quanto às dificuldades/necessidades que os 

pais têm quando tomam conhecimento do diagnóstico dos seus filhos, estas tendem a 

diminuir ao longo do tempo, sendo que o bem-estar da criança é preservado e a adaptação 

da família é feita à situação concreta da criança. Nesta perspetiva, a adaptação 

social/mudanças ao nível social foi a categoria onde se obteve maior impacto pois existem 

ainda grandes preocupações por parte das famílias destas crianças. Relativamente ao 

serviço e apoio prestado pelos profissionais de saúde, os pais demonstram um grau de 

satisfação elevado (72,6%).  

Embora o impacto do diagnóstico na família seja considerável, as famílias têm-se 

mantido unidas, verificando-se que a maioria dos inquiridos está casado. 

Comparativamente ao estudo de Costa (2012), onde o impacto do diagnóstico nos pais é 

moderado, este aspeto vai de encontro ao constatado na nossa investigação. 

Relativamente às áreas de maior preocupação, ao contrário do que o estudo de Costa 

(2012) apresentou em que as áreas de maior preocupação eram as reações atuais e 

expetativas quanto ao futuro do filho, na nossa investigação as áreas em que foram 

sentidas mais dificuldades e preocupações, foram os sentimentos e emoções ao saber o 

diagnóstico e a adaptação social/mudanças ao nível social. É de frisar ainda, que este 

projeto de investigação foi elaborado e apresentado em dois momentos distintos: em 

Comunicação Poster no “V Congresso Internacional da Criança e do Adolescente” na 
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Universidade Lusíada de Lisboa e em Comunicação Oral na reunião semanal do serviço 

de Pediatria do HSM – CHLN denominada “Journal Club”. O inquérito utilizado, a 

comunicação poster e a comunicação oral encontram-se disponíveis em anexo. 

 

6.3. CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, SESSÕES DE JOURNAL CLUB, REUNIÕES 

DE DEBATE SOBRE CASOS CLINICOS E TERTÚLIAS  

Durante o tempo de estágio foi ainda frequentado pela psicóloga clinica estagiária 

ações de formação nomeadamente em congressos, seminários, sessões clinicas, sessões 

de jornal club e tertúlias.  

 

Tabela 3- Congressos, Seminários, Sessões Journal Club, Reuniões de Debate sobre Casos Clinicos e 

Tertúlias 

   

 

CONGRESSOS  

V Congresso Internacional da Criança e do 

Adolescente na Universidade Lusíada 

 

 

 

SEMINÁRIOS 

 

Inclusão e Deficiência na Fundação 

Gulbenkian; 

 

III Jornadas da USF do 

Hospital de Santa Maria 

no Centro de Saúde de 

Sete Rios 

 

 

 

SESSÕES JOURNAL CLUB 

Reuniões de apresentação de temas 

considerados pertinentes para a Unidade de 

Neurodesenvolvimento e a para a Saúde 

Mental. Reuniões em conjunto com a 

Pedopsiquiatria e a Saúde Mental 

 

 

 

SESSÕES CLINICA    

 

Reuniões onde são apresentadas investigações 

sobre variados temas relacionados com a saúde 
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de modo a dar um contributo para a prática dos 

profissionais do HSM 

 

TERTÚLIAS 

 

Reuniões de discussão de casos clínicos, em 

conjunto com o Departamento de Genética do 

HSM 
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7. CONCLUSÃO 

Este relatório compila toda a aprendizagem feita ao longo de 8 meses de estágio 

no Centro Hospitalar Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria, na consulta de 

Neurodesenvolvimento. O presente estágio teve como objetivo dar a conhecer todo o 

trabalhado realizado pelo psicólogo clinico nesta consulta, em conjunto com toda uma 

equipa multidisciplinar. Desta forma, foram assistidas e realizadas consultas de 1ºVez e 

de avaliação psicológica, e consultas de aconselhamento psicológico. Foram também 

realizadas intervenções psicológicas de três casos clínicos, dois individuais e um de 

grupo, dando maior enfase apenas a dois deles neste relatório. Para além de desempenhar 

estas funções, foram ainda frequentadas pela estagiária, todas as quartas feiras, sessões 

de formação (sessões jornal club e sessões clinicas) onde são apresentados e debatidos 

temas importantes da prática profissional. 

Todas estas aprendizagens proporcionaram um enquadramento da vertente prática 

e profissional de todo o trabalho que o psicólogo clinico desempenha em contexto 

hospitalar, podendo consolidar os conhecimentos adquiridos com os já apreendidos 

durante o percurso académico. É também importante salientar que como psicóloga clinica 

estagiária foi benéfico todo o contato estabelecido com outros profissionais da unidade 

nomeadamente pediatras, terapeutas da fala e educadores, bem como todos os 

conhecimentos clínicos que estes se mostraram disponíveis em partilhar através da 

observação das suas consultas. 

Concluindo assim, considero que esta primeira experiência e contato com a prática 

clinica foi bastante enriquecedora e positiva, tanto a nível académico e futuramente 

profissional como a nível pessoal, pois para além de me fornecer bastantes ensinamentos, 

fez com que eu tivesse ainda mais certezas, que é realmente esta profissão que quero 

seguir. 
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8. REFLEXÃO FINAL 

Durante o meu percurso académico sempre ambicionei especializar-me na área 

clinica e posteriormente realizar o meu estágio académico em contexto hospitalar, e assim 

o consegui. Apesar de adorar crianças, nunca me cativou muito a prática da psicologia 

clinica com este tipo de população alvo, e desta forma indo estagiar para uma consulta de 

neurodesenvolvimento fiquei um pouco reticente se iria gostar e se seria capaz de 

desempenhar adequadamente as funções propostas como estagiária. Numa primeira fase, 

quando comecei a assistir às consultas da minha orientada, estava cheia de receios, pois 

tinha os conhecimentos teóricos apreendidos mas tinha muito poucas noções da parte 

prática, dai que me questionei inúmeras vezes se seria capaz de desempenhar aquele papel 

de forma exemplar.  

Com o passar do tempo, esses medos e receios foram sido ultrapassados, pois a 

minha orientadora durante todo o processo de estágio sempre se mostrou disposta a ajudar 

e a orientar, transmitindo sempre os mais sábios conhecimentos, e mais uma vez lhe 

agradeço. De dia para dia foi ficando cada vez mais cativada com todo aquele trabalho 

que era desempenhado por nós na unidade e principalmente com todas aquelas crianças 

e pais que no começo eram a minha grande preocupação, pois com eles também aprendi 

muitas coisas não descorando de todos os profissionais da unidade que sempre se 

mostraram disponíveis para auxiliar no que fosse necessário. 

Assim sendo considero que este estágio foi a concretização de mais uma etapa da 

minha vida que me fez crescer e amadurecer enquanto pessoa, e que me proporcionou 

aprendizagens bastante enriquecedoras que eu irei guardar para a vida.  
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Ficha de Anamnese 

 

Data da consulta ______/________/______ 

I. Identificação da Criança: 

Nome:______________________________________________________________ 

Data de Nascimento:______________________                       Idade:____     Sexo:____ 
Ano de Escolaridade: _____ 

Escola:______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

II. Sistema Familiar: 

Nome do Pai: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Profissão:______________________________________________________________

Habilitações Literárias_____________________________________                

Idade:____ 

Nome da Mãe: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Profissão:______________________________________________________________

Habilitações Literárias_____________________________________                         

Idade:____ 

Irmãos têm? Quantos? Como caracteriza a interação entre ambos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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III. Queixa ou Motivo da Consulta 

Qual a sua principal preocupação? O que a fez procurar ajuda? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Em que idade é que foi verificado o problema na criança e como é que este se têm vindo 

a manifestar: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Que providências é que foram tomadas na altura para tentar ultrapassar o problema: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

IV Gestação  

A gestação foi planejada e desejada? Teve sempre seguimento médico? Existiram 

complicações? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Semanas de Gestação: ____ 
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Parto: 

Idade Materna á data do parto: ____ 

 

Tipo de parto (Eutócico, Fórceps, Ventosa, Cesariana): ________________________ 

Apresentação (Cefálica, Pélvica, Outro): __________________________ 

Sinais de sofrimento fetal (Mecónio, Bradicardia, Taquicardia): 

______________________________________________________________________ 

Informação Clinica: 

Peso à nascença: _____ Comprimento: _______ 

 

Patologia neo-natal significativa: Sim Não 

Traumatismo     

Síndroma de dificuldade respiratória     

Convulsões     

Icterícia     

Incompatibilidade sanguínea     

Existência de mal formações     

Deficiência     

Outras:  

 

Terapêuticas efectuadas: Sim Não Indique o período 

Incubadora      

Ventilação      

Transfusão      

Outra       
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Primeiros Meses – Pós Parto 

A criança foi amamentada até que idade? ____________ 

A criança começou a ter controlo cefálico com que idade? ____________ 

Com que idade é que a criança se começou a sentar? ____________ 

Com que idade começou a dar os primeiros passos? _____________ 

Com que idade começou a dizer as primeiras palavras? ___________ 

Com que idade controlou os esfíncteres? _________ 

Sono: 

A criança dorme sozinha? Tem um quarto próprio? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

A criança dorme bem? Ou tem alguma dificuldade em adormecer? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

A criança dorme com a luz acesa e com algum objeto em particular? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Alimentação: 

É uma criança que se alimenta bem? 

______________________________________________________________________ 

Come autonomamente? 

______________________________________________________________________ 

Faz recusas? 

______________________________________________________________________ 

Tem algumas rotinas alimentares? 

______________________________________________________________________ 
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Medicação:  

A criança faz algum tipo de medicação? Qual? 

______________________________________________________________________ 

Doenças e consultas em que é acompanhado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

V Dados Educacionais da Criança 

Frequentou jardim-de-infância? _____ Idade de Inicio: _____ Qual? 

__________________________________________________________________ 

Como foi a adaptação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Como caracterizava o relacionamento e comportamento dela com os pares (crianças, 

adultos)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Como a caracteriza a entrada na escola primária? E o seu relacionamento e 

comportamento com as outras crianças/ professores/ auxiliares? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Atualmente como é? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Alguma vez teve problemas escolares? De que tipo? Quando é que estes começaram? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Têm apoio especializado na escola? Quais são? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

VI Família  

Com quem é que a criança vive? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Como é que ela se relaciona com a sua família? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Como se processa um dia normal da criança? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Hábitos de Lazer: 

Como se processa o fim-de-semana? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

A família costuma fazer atividades com a criança? Quais? Quanto tempo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Quais as brincadeiras preferidas da criança? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Qual a sua maior preocupação? Em que aspeto precisa de mais ajuda? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Outras Informações Relevantes 
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 ANEXO B 
Provas Psicológicas 
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 ANEXO C 
Questionários 
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 ANEXO D 
Questionário sobre Bullying  
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Questionário “Bullying na escola” – Pais/Encarregados de educação 

(Fernandes e Seixas, 2012) 

 

“Por bullying entende-se os comportamentos entre colegas de escola, que acontecem quando 

uma pessoa é gozada, empurrada, ameaçada, posta de parte do seu grupo de amigos, insultada 

por parte de outros colegas, perseguida e até humilhada, de forma repetida e intencional. Estes 

comportamentos são adotados por um ou mais estudantes contra outro ou outros.” 

 

Responda com a máxima sinceridade. Garantimos total confidencialidade e anonimato. 

Escolha a resposta que mais se adequa à sua opinião, entre o 1 (Totalmente em desacordo) 

e o 5 (Totalmente de acordo). 

 

A) Na minha opinião, existe na escola do meu filho / educando maiores níveis de violência 

e intimidação do que noutras escolas. 

1          2          3           4           5 

 

B) Tenho confiança no trabalho desenvolvido pelos professores do meu filho / educando. 

1          2          3           4           5 

 

C) A maioria dos professores procura prevenir e combater os problemas de violência e 

intimidação nas suas turmas / escolas. 

1          2          3           4           5 

 

D) Estou satisfeito (a) com a relação de proximidade que mantenho com os professores do 

meu filho / educando. 

1          2          3           4           5 

 

E) Estou disposto a ter uma participação mais ativa nas atividades da escola do meu filho / 

educando, ajudando os professores. 

1          2          3           4           5 

 

F) Tenho confiança no meu filho / educando. 

1          2          3           4           5 

 

G) Acredito que o meu filho / educando nunca tenha participado em atos de violência ou 

intimidação entre alunos. 

1          2          3           4           5 

 

H) Considero-me um encarregado de educação atento à vida escolar do meu filho / educando 

no que diz respeito a possíveis atos de violência ou intimidação entre alunos. 

1          2          3           4           5 
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I) Se o meu filho / educando tiver algum problema de violência ou intimidação por parte de 

algum colega, tenho a certeza de que me contará. 

1          2          3           4           5 

 

J) A principal causa dos problemas de violência e intimidação entre alunos reside no clima 

relacional que se vive em família. 

1          2          3           4           5 

  

K) A principal causa dos problemas de violência e intimidação entre alunos reside no clima 

relacional que se vive na escola. 

1          2          3           4           5 

 

L) A principal causa dos problemas de violência e intimidação entre alunos reside no clima 

relacional que se vive em toda a sociedade. 

1          2          3           4           5 

 

M) Os programas televisivos que as crianças e jovens assistem favorecem o aparecimento de 

maior número de problemas de violência e intimidação em meio escolar. 

1          2          3           4           5 

 

N) Se eu tiver conhecimento de algum caso de violência ou intimidação entre alunos, 

comunico de imediato à Direção da escola e ao Diretor de Turma do meu filho / educando. 

1          2          3           4           5 

 

O) Estou disposto a participar na escola num programa que procure combater os problemas 

de violência e intimidação entre alunos. 

1          2          3           4           5 

 

P) Para mim, os problemas de violência e intimidação entre alunos são tão importantes como 

os de rendimento académico. 

1          2          3           4           5 

 

 

 

 

Obrigado pela sua colaboração!!! 
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 ANEXO E 
Plano de Intervenção dos Casos Acompanhados  
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Caso I 
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Caso II 
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 ANEXO F 
Relatório de Intervenção dos Casos Acompanhados   
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Caso I 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA 

 

Técnicas: Andreia Santos – Estagiária  

Supervisão de Cláudia Bandeira de Lima 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Nome: J. Rafael Sousa Rodrigues 

Data de Nascimento: 02-01-2003 

Idade: 11 anos e 0 meses  

Nível Escolaridade: 4º ano do 1º ciclo  

Objetivo da avaliação: Avaliação do desenvolvimento intelectual, comportamento, 

atenção e desenvolvimento emocional.  

História Clinica 

O J. é uma criança de 11 anos, que vive com os avós e com a irmã mais nova durante a 

semana e aos fins-de-semana com os pais. Veio há consulta de Psicologia devido a 

problemas escolares pois tem dificuldade em aprender ao mesmo ritmo que as outras 

crianças e também devido a questões de interação social, pois é uma criança muito tímida, 

reservada, não conseguindo exteriorizar o que sente. O J. mal nasceu teve de ficar 

internado durante 6 dias pois tinha os níveis de glicémia baixos, esteve também internado 

por ter uma gastroenterite e estar desidratado e também já teve algumas convulsões 

levando-o às urgências. Atualmente é acompanhado nas consultas de Otorrino, 

Oftalmologia, Genética, Nutrição e Neurodesenvolvimento. 

Relativamente a questões do desenvolvimento começou a sentar-se com 5 meses, aos 12 

meses começou a dizer as primeiras palavras e aos 14 meses deu os primeiros passos. No 

controlo dos esfíncteres é que foi mais complicado pois aos 3 anos ainda tinha um pouco 

de dificuldades. Em termos de alimentação atualmente não existe quaisquer problemas, 

no entanto ao nível de sono existem algumas dificuldades pois o J. para adormecer tem 

de ter a supervisão de um adulto, quere sempre dormir na cama dos pais quando está em 

casa deles, dorme com a televisão acesa para ter luz e com um livrinho de pano que tem 

desde bebé. Na adaptação ao jardim-de-infância e posteriormente á escola, o J. sempre 

foi uma criança com grandes dificuldades pois numa primeira fase tem tendência para 
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chorar e isolar-se das outras crianças expeto das auxiliares mas depois com o tempo acaba 

por se habituar e até gostar de lá estar. Nunca teve grandes problemas escolares, sempre 

foi uma criança bem comportada que faz o que lhe pedem para fazer, no entanto o único 

problema mencionado pela mãe é o facto dele se isolar e não interagir com os outros e de 

ter dificuldades de aprendizagem. Desta forma está a ter apoio do ensino especial, apoio 

psicológico e terapia da fala 1 x por semana na escola para tratar das questões de 

aprendizagem e toma uma medicação (Rubifene) passada pela pediatra para controlar os 

níveis de atenção. 

 

2 – AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MENTAL 

Nesta avaliação do Desenvolvimento Mental foram aplicados os seguintes testes: 

ESCALA DE WESCHLER – WISC III (Escala de Inteligência de Weschler para 

crianças), Questionários CONNERS para pais e professores, Inventário de Depressão 

Infantil, Questionário de Capacidades e Dificuldades para a criança, pais e professores, 

Questionário de Auto-Estima, a Escala de Isolamento para Crianças e o Desenho da 

Família. 

 

ESCALA DE WESCHLER (WISC III) 

 

 

Analise Inter-Individual: 

O rendimento intelectual avaliado pela Escala WISC III encontra-se abaixo da média do 

que seria esperado para a sua idade, não existindo assim dissociação entre as duas áreas. 
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Análise Intra-Individual: 

A análise dos resultados obtidos na sub-escala Verbal permite concluir que o J. apresenta 

resultados que se situam dentro da média e que remetem para a memória auditiva e para 

o cálculo mental. No limite inferior encontra-se a área do pensamento categórico. Por 

último, abaixo da média encontram-se todas as restantes áreas que evocam para a cultura 

geral, compreensão da língua (léxico) e compreensão/julgamento social. 

Relativamente à análise dos resultados obtidos na sub-escala da Realização permite 

concluir que o Jorge tem resultados que se situam dentro da média e que remetem para a 

organização espacial. Abaixo da média estão as restantes competências que remetem para 

velocidade de processamento, para a construção do todo, para a discriminação preceptiva, 

para a atenção e para a ordenação temporal. 

 

 

Análise Qualitativa: 

Os resultados dos Índices Fatoriais revelam que todas as áreas estão abaixo da média, 

havendo no entanto um investimento superior na organização percetiva. 
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AVALIAÇÃO DA INTERACÇÃO, DO COMPORTAMENTO, DA ATENÇÃO E 

DO DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL 

O J. é uma criança simpática, tímida, que apresenta um contacto ocular fugidio e alguma 

dificuldade em estabelecer interação social. Dá-se bem com os colegas, é capaz de 

partilhar coisas com outras crianças, mas no entanto tem tendência a isolar-se e brincar 

sozinho, tem dificuldade em ser simpático para com crianças mais novas e não apresenta 

qualquer tipo de iniciativa para ajudar os outros (Questionário de Capacidades e 

Dificuldades Versão  Pais e Professores). Por outro lado, num questionário aplicado o J. 

afirma que tem muitos amigos na escola e por isso nunca se sente sozinho, que os colegas 

gostam dele e que participa em atividades que requerem um relacionamento com os outros 

(Escala de Isolamento para Crianças). Porém, diz que na escola se sente posto de parte 

pelos seus colegas, o que revela alguma inconsistência no que foi dito anteriormente por 

ele, e que vai de encontro ao que a professora e a mãe mencionam em questionários 

anteriores. Verificou-se ainda que ele pratica algumas atividades de lazer regularmente 

que remetem para o isolamento social como é o caso de ver televisão, jogar computador 

e playstation (As Minhas Atividades).  

 

A nível comportamental mantêm-se sempre empenhado e participativo, não fazendo 

quaisquer recusas, contudo demora por vezes muito tempo a desempenhar as tarefas 

propostas. A mãe menciona que o J. tem dificuldade em manter-se numa fila e esperar 

pela sua vez, zanga-se facilmente e fica irritado quando não consegue fazer algo (Conners 

Pais). Relativamente a questões ligadas á atenção, o J. em algumas atividades apresentou 

alguma agitação com tendência a olhar para o lado e a mexer nos materiais, a mãe diz que 

ele é uma criança que se distrai muito facilmente, está constantemente a mexer os pés e a 

mãos quando está sentado e que necessita muitas vezes de um acompanhamento para 

fazer as tarefas pretendidas. Por outro lado a professora menciona que este se esquece das 

coisas que já aprendeu e que tem grandes dificuldades em estar atento, distraindo-se 

rodando a borracha e o lápis (Conners Professores). Relativamente ao Desenvolvimento 

Emocional através de algumas provas aplicadas constata-se que o J. tem na sua 

personalidade alguns traços depressivos pois diz que por vezes se sente cansado, triste e 

com vontade de chorar. No entanto, o resultado no geral não é suficiente para se concluir 

que estamos perante uma sintomatologia depressiva (Escala de Depressão Infantil). Para 
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além destes é ainda inseguro, preocupado e receoso a novas situações. Apresenta alguns 

medos nomeadamente quando o assustam ou lhe pregam partidas, tem vergonha quando 

gozam com ele e queixa-se quando lhe batem. Relativamente a questões de auto estima, 

apesar dos resultados se situarem dentro da média existem algumas questões que 

merecem ser tidas em conta como por exemplo o J. dizer que não gosta da vida que tem, 

que por vezes arranja problemas por causas das coisas que faz apesar de saber que não as 

devia fazer, que gostava de ter muitos amigos e que mais crianças da sua idade gostassem 

de si (Questionário de Auto-Estima). Quanto a atividades livres, o J. fez o Desenho da 

Família, nesse desenho ele desenhou-se a si, os pais, a irmã, os avós paternos, a avó 

materna, a bisavó e os seus primos (Rita e Daniel). Foram feitas algumas perguntas ao J. 

e as pessoas mais focadas foram o seu avô paterno e o seu primo Daniel. Isto deve-se ao 

facto do seu avô ser o seu principal cuidador, e ser para o J. uma figura de referência, e 

quanto ao seu primo, o J. vê neste um ídolo e também uma figura de referência a seguir 

por este além de ser mais velho é melhor que ele em alguns aspetos. Pode-se também 

perceber que o J. não tem uma boa relação com a sua irmã mais nova, pois diz que esta é 

muito chata, às vezes bate-lhe e que não gosta de brincar com ela, preferindo brincar 

sozinho.  

 

3 – CONCLUSÃO 

Trata-se de uma criança com um desenvolvimento intelectual abaixo do que seria 

esperado para a sua idade, com repercussões ao nível da aprendizagem escolar, 

comportamento, atenção interação social e desenvolvimento emocional, devendo então 

assim serem trabalhadas em intervenção psicológica. 

 

Diagnóstico:  

Perturbação do Espectro do Autismo não Especificado (PDD-NOS) associado a uma 

Perturbação do Desenvolvimento Intelectual Ligeiro e a uma Perturbação de 

Hiperactividade e Défice de Atenção. 

 

4 - PLANO DE INTERVENÇÃO 

Propõem-se as seguintes estratégias de intervenção: 

1 – Continuação da Integração em Ensino regular 
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2 – Continuação de Apoio Educativo Especializado (Decreto Lei 3/2008) 

3 – Início de Intervenção Psicológica no HSM para promover as competências pessoais, 

sociais e emocionais da criança 

 

   

                 Andreia Santos- Estagiária de Psicologia Clínica 

                Cláudia Bandeira de Lima - Psicóloga Clínica-Desenvolvimento   

 

Lisboa, 27 de Fevereiro de 2014 
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Caso II 

Rui 
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Guilherme 
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 ANEXO G 
Poster do Projeto de Investigação  
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 ANEXO H 
Comunicação do Projeto de Investigação no Journal Club 
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 ANEXO I 
Questionário do Projeto de Investigação sobre “Expetativas Parentais 

relativas ao Diagnóstico dos Filhos”  
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