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As  consultas  em  cuidados  de  saúde  primários  permitem  o  acompanhamento  dos

indivíduos no continuum saúde/ doença, levando o médico de família a contactar com

um  vasto  grupo  de  casos  de  sofrimento  psíquico  que  refletem  dificuldades

psicossociais  e  que  se  não  forem valorizados,  e  planeadas  pequenas  intervenções,

poderão progredir para casos que engrossam as fileiras da doença mental. 

As  intervenções  precoces  planeadas  com os  próprios,  com a  mobilização  dos  seus

recursos, podem restabelecer assim o bem-estar do individuo e da sua família. 

Trabalhar  no  âmbito  da  Saúde  é  apostar  na  prevenção  primária  e  secundária,

diminuindo a incidência e a prevalência, diminuindo a doença e as suas repercussões. 

A posição privilegiada do médico de família, ao acompanhar as famílias ao longo da

vida, possibilita a promoção de saúde das crianças desde o planeamento da gravidez.

Também, a nossa consulta de saúde infantil permite a promoção do desenvolvimento

e  da  autonomia  da  criança,  bem  como  a  aceitação  pela  parte  dos  pais  das  suas

características individuais. 

Historicamente, a comunicação em consulta é desenvolvida com os pais. No entanto, a

mesma é realizada desde o nascimento, deve-se na consulta valorizar as competências

da criança desde recém-nascida. 

O  foco  da  consulta  é  a  criança!  Cumprimentando-a,  chamando-a  pelo  seu  nome,

dando espaço / tempo à criança na consulta para conseguir estabelecer uma relação

com  o  médico.  E  como  dar  voz  às  crianças  em  consulta?  Permitindo  que  esta

comunique a sua vontade através das diferentes formas de se expressar. O bebé pode

comunicar pelo seu choro, sorriso/riso, irritabilidade. Mais tarde, as crianças começam



a comunicar de forma mais elaborada. É importante ouvi-las sobre o que traz a família

à  consulta  –  como gostariam  que a  questão  fosse  resolvida?  O que  as  preocupa?

Aceitem o desenho feito pela criança e a forma de nos contar o que desenham.  

Para que alguém possa usar a palavra é sempre necessário que outro alguém o veja e

escute.  Assim, o médico de família  deve deixar-se  observar  pela criança,  e  não só

observar a criança. Deve também transmitir que ela é o centro da consulta e do plano

de cuidados. 

O adulto que a acompanha deverá aceitar, ser cumprimento em segundo lugar; e com

olhar  e  palavras  tranquilizadoras  apoiar  esta  comunicação  médico-criança.

Obviamente  que  os  pais  também nos  trazem  as  suas  preocupações  e  da  escola  /

creche.  Falam  das  alterações  alimentares,  do  sono  e/ou  do  comportamento.  No

entanto,  a  maioria  das  respostas  às  suas  preocupações  estão  no  seio  familiar.

Conforme descrito pelo SIAP,  “a nossa conceção de vida plena é de uma vida sem

sofrimento, e não de uma vida capaz de lidar com o sofrimento”, e isso leva a que

tenhamos muitas vezes as crianças na nossa consulta por dificuldades próprias da sua

fase  de  desenvolvimento,  mas  que  são  sentidas  pelos  seus  cuidadores  como

problemas de saúde. É importante tentar compreender, sem julgar, e estudar com eles

estratégias de mudança; capacitá-los para a mudança. Por vezes é preciso ensiná-los a

ouvir os filhos.

Devemos ouvir as crianças e ajudar as famílias no seu percurso, advogando a garantia

dos  seus  direitos.  As  crianças  têm  direito  a  um  desenvolvimento  saudável  com

promoção  da  sua  autonomia  e  individualidade.  Outros  direitos  das  crianças  que

devemos ter em atenção são: ser desejado por Pai/Mãe; a Mãe ser suficientemente

boa; Pai presente; ter um “espaço” próprio na casa da família; poder brincar. Todas as

sugestões  de  mudança  feitas  em consulta  nunca  devem  olvidar  estes  direito,  que

permitem que as crianças sejam felizes.



Questões:

1. Como  damos  a  palavra  a  uma criança  na  nossa  consulta  que  entra  com o

telemóvel? 

2. O que será uma mãe suficientemente boa? 

3. O que é um Pai presente? 

 


