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“Eu acho que ser mãe é tentar andar na linha do horizonte, tentar alcançar o horizonte, com os 
braços cheios de flores. Nossa, não conheço nada mais difícil do que ser mãe, mas também eu 
não conheço nada mais maravilhoso do que ser mãe. Eu gosto de ser mãe, eu nasci pra ser mãe. 
Se eu não fosse mãe, eu seria frustrada, uma pessoa extremamente frustrada.”1 
 

 
O Caso Clínico:  
 
São 9h da manhã num centro de saúde de Lisboa. A minha primeira consulta é às 10h, mas decidi 
chegar mais cedo pois sei que vai ser uma consulta difícil. Vou ver a Vânia.  
 
A Vânia tem 29 anos. Perdeu o pai aos 15 anos, a mãe vive perto, mas teve um enfarte agudo 
do miocárdio há dois anos e ficou bastante debilitada desde então. Estudou até ao 12º ano e 
depois teve de começar a trabalhar na área da restauração para pagar as contas. A Vânia sofre 
de perturbação bipolar desde os 25 anos, altura em que a conheci no centro de saúde quando 
iniciei o meu internato de Medicina Geral e Familiar (MGF). Também é seguida no serviço de 
psiquiatria do hospital da área de residência onde já teve quatro internamentos por episódios 
maníacos e depressivos graves.  
 
Em 2020, engravidou. A gravidez não foi planeada, mas para Vânia, foi um sonho tornado 
realidade, sempre desejou ser mãe. O companheiro Miguel não a apoiou e desejou que a 
gravidez fosse interrompida porque achou não tinham condições para ser pais, ele estava 
desempregado e ela volta e meia tinha as suas “crises de loucura”. A Vânia decidiu prosseguir o 
seu sonho, o Miguel emigrou para a Holanda e perderam o contacto.   
 
O Isaac nasceu em maio de 2021 e, para Vânia, foi o melhor dia da sua vida. Foi viver para casa 
da mãe para ter mais apoio mas, infelizmente, teve uma descompensação da doença bipolar 
com uma tentativa de suicídio quando o Isaac tinha três semanas e foi internada no serviço de 
Psiquiatria. O internamento durou dois meses, o tempo suficiente para o filho ser acolhido num 
lar da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, por decisão da Comissão de Proteção para Criança 
e Jovens (CPCJ). Ao sair do internamento, a Vânia regressou a casa da mãe e perante a situação 
de acolhimento do filho, zangou-se com ela acusando-a de nunca ter conseguido cuidar de 
ninguém. Saiu de casa e acabou por ser acolhida num lar para mulheres em situação vulnerável 
há cerca de 6 meses.  
 
Encontro-a na sala de espera, cabisbaixa. Entra no gabinete depois de mim, senta-se e começa 
a chorar. Conta que depois de sair de casa da mãe foi à CPCJ falar com uma senhora mas que 
não a conseguiu ouvir muito bem, só se lembra dela lhe dizer que o filho estava numa instituição 
(não se lembra do nome) e da senhora ter insistido para assinar uns papéis, o que ela recusou 
pois só confia na sua médica. “E agora o que é que eu faço? Eu não vou conseguir viver sem o 
meu filho!”.  



 

 
Nesta consulta, não consigo deixar de pensar na forma como poderei avaliar a capacidade da 
Vânia cuidar do Isaac e o possível perigo a que a criança pode estar sujeita. Como foi feita esta 
avaliação por parte das instituições públicas para a tomada de decisão da retirada da guarda do 
filho? Como gerir a questão do superior interesse da criança em perigo versus o direito da mãe 
cuidadora do filho? De acordo com os “algoritmos”, a Vânia tem vários fatores de risco que a 
colocam na caixa de “poor parenting outcomes”: é mãe solteira, tem pouco apoio familiar, é 
pobre e sofre de perturbação bipolar.2 No entanto, conheço-a há quatro anos e sinto que tem 
todas as capacidades para cuidar do Isaac. No entanto, é apenas um gut feeling, como poderei 
objetivá-lo? 
 
Enquanto médica de família (MF), encontro-me num lugar privilegiado para ajudar a Vânia. 
Antes de mais, presto cuidados centrados na pessoa. A longitudinalidade faz com que conheça 
a Vânia há vários anos e em diferentes fases da sua vida e da sua doença. Conheço a sua mãe e 
conheci o pai do Isaac. O centro de saúde insere-se na comunidade onde a Vânia vive e trabalha. 
Temos uma boa relação médica-doente, a Vânia parece confiar em mim e espera que possa 
promover o seu empoderamento em relação às questões relacionadas com a guarda do filho. 
Consigo fomentar um trabalho colaborativo/ de facilitadora com outros profissionais de saúde 
e recursos atuando como “advogada” da doente a nível da CPCJ. Não olho para a Vânia como 
“bipolar” mas sim como mãe do Isaac, filha da Manuela, trabalhadora do restaurante “O 
Caçador”, ex-namorada do Miguel e que por acaso também tem doença bipolar mas que tudo 
faz para ter uma vida mais estável.  
 
O meu instinto inicial e também porque sou mãe, é ajudar a Vânia a recuperar a guarda do Isaac. 
No entanto, ao fazê-lo, quem estarei a beneficiar? Sabe-se que a criança deve, sempre que 
possível, ser educada pela sua própria família.3 Por outro lado, a literatura parece mostrar que 
filhos de mães com perturbação bipolar têm risco aumentado de sofrer de psicopatologia e de 
perturbações do desenvolvimento.4  
 
 
Perguntas para reflexão:  
 
I – Decisões institucionais sobre guarda parental em utentes com problemas de saúde mental  
É possível e desejável avaliar de forma objetiva a capacidade de cuidar numa mãe/pai que sofre 
de um problema de saúde mental? Será que os decisores olham de forma holística para as 
necessidades da mãe e do filho e não apenas como doente ou criança em perigo? O direito ao 
exercício da parentalidade foi respeitado? O direito da criança a um desenvolvimento 
harmonioso foi respeitado? 
 
 
II – O papel do MF na perda de custódia dos filhos em utentes com problemas de saúde mental 
Que recursos mobilizar? Que respostas sociais estão disponíveis? Poderá o MF contribuir para 
empoderar o cidadão com doença mental no exercício livre e democrático dos seus direitos? 
 
 
III – Problemas éticos a que o MF está confrontado nas questões de parentalidade em utentes 
com problemas de saúde mental 
Em termos de guarda parental numa mãe/pai com problema de saúde mental: ao beneficiar a 
mãe/pai, poderei estar a não proteger o filho? Os mecanismos de contra-transferência poderão 
ser prejudiciais na minha tomada de decisão? 
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