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EDITORIAL

A SAÚDE ORAL EM PEDIATRIA E EM NEURODESENVOLVIMENTO

 Introdução
 A saúde oral é um indicador chave da saúde global, bem-estar e qualidade de vida.(1) Os
problemas de saúde oral incluem, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS): cáries
dentárias, doença periodontal, perda de dentes, cancro oral (raro em Pediatria), manifestações
orais relacionadas com o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), trauma da cavidade oral e
dentes, gangrena orofacial e malformações congénitas (como fenda labial e palatina).
 
 Epidemiologia
 A maioria dos estudos relata que, embora a prevalência de cáries dentárias em crianças até aos
12 anos tenha diminuído nos últimos 30 anos, a sua incidência ainda é significativa. Estima-se
que as doenças orais afetem 3,5 milhões de pessoas em todo o mundo. (2) De todas as patologias
relacionadas com a saúde oral, as cáries dentárias não tratadas em dentes definitivos são o tipo
de patologia mais comum; e a OMS estima que as mesmas afetam 69-90% de todas as crianças
em idade escolar. (1) (2) 
 Os problemas de saúde oral afetam desproporcionalmente os indivíduos de classes
socioeconómicas mais desfavorecidas. Além disso, os cuidados de saúde oral estão excluídos dos
serviços nacionais de saúde em muitos países (como é o caso de Portugal). 
 Na maioria dos países desenvolvidos tem-se observado uma redução da incidência de cáries e
de outras doenças da cavidade oral (devido à aplicação de medidas preventivas de saúde
pública). Contudo, nos países em vias de desenvolvimento, o aumento da urbanização e as
mudanças nas condições de vida (e hábitos alimentares) têm levado a um aumento da sua
incidência. 
 
Problemas De Saúde Global Relacionados com Problemas de Saúde Oral
 Como dito acima, os problemas de saúde oral têm um grande impacto na saúde global e na
qualidade de vida das crianças / adolescentes e das famílias, como por exemplo:

 1. Infeções de estruturas contíguas (face e pescoço) e, menos frequentemente, infeções
sistémicas;
 2. Dificuldades na fala;
 3. Dificuldade alimentar;
 4. Perturbações no sono;
 5. Irritabilidade e comportamento alterado;
 6. Uso de medicamentos sistémicos com efeitos colaterais adversos (antibióticos e analgésicos);
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7. Questões estéticas;
 8. Rendimento escolar;
 9. Interrupção tarefas do dia-a-dia (relação com os pares, atividade física e aprendizagem);
 10. Encargos financeiros para as famílias;
 11. Morte (em casos selecionados);

 Prevenção
 As medidas preventivas incluem:
 1. Dieta pobre em açúcares livres e privilegiando a água como principal bebida;
 2. Interrupção do uso de todas as formas de tabaco;
 3. Reduzir o consumo de álcool;
 4. Incentivar o uso de equipamentos de proteção na prática desportiva e na utilização de
bicicleta/motocicleta (para reduzir o risco de lesões faciais);
 5. Exposição adequada ao flúor (um nível ideal de flúor pode ser obtido a partir de água potável
fluoretada, sal, leite e verniz de fluor; a escovagem dos dentes duas vezes ao dia com pasta de
dentes contendo flúor na quantidade de 1000 a 1500 ppm deve ser encorajada);
 6. Incentivar a higiene oral diária e visitas regulares ao dentista ou higienista oral.
 
 Saúde Oral e Subpopulações Pediátricas Especiais
 As doenças orais e a manutenção da saúde oral são especialmente desafiantes em algumas
subpopulações pediátrica abaixo enumeradas.
 1. Crianças e adolescentes imunossuprimidos (ex: VIH, deficiências imunológicas primárias e
pacientes em uso de imunossupressores) devido a complicações sistémicas graves causadas por
doenças orais não tratadas; além disso, a doença periodontal é mais frequente e mais grave
nestes doentes do que na população em geral;
 2. Crianças e adolescentes com discrasia hemorrágica (alteração na coagulação do sangue)
sofrem de hemorragia gengival, que torna mais difícil a higiene oral;
 3. Crianças e adolescentes com cardiopatias congénitas apresentam alto risco de desenvolver
problemas de saúde oral e efeitos sistémicos de doenças orais (principalmente endocardite). (3)
(4)
 4. Crianças e adolescentes com patologias do neurodesenvolvimento e do comportamento:
estes pacientes, principalmente aqueles com perturbação do desenvolvimento intelectual,
costumam apresentar dificuldades na escovagem dos dentes e na execução e compreensão das
medidas de prevenção da doença oral (relacionadas com o défice cognitivo, fraca motricidade
fina, dificuldades no comportamento adaptativo e de linguagem), pelo que precisam de especial
atenção quanto às medidas preventivas (o ensino da escovagem dos dentes deve ser claro e com
exemplificação; recomenda-se a realização de visitas de higienistas orais mais frequentes);
doentes com perturbação do espectro do autismo, devido à rigidez comportamental, podem
apresentar alguma resistência na escovagem dos dentes; crianças com PDAH apresentam maior
prevalência de cáries na dentição decídua, provavelmente devido à má higiene oral e ao
aumento do consumo de alimentos açucarados (5). Os tratamentos odontológicos invasivos são
difíceis de realizar nestes pacientes e frequentemente é necessário recorrer à anestesia geral. 
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Adicionalmente, mudanças repentinas de comportamento relacionadas com dor e com
problemas de saúde podem induzir, nestes doentes, a prescrição de antipsicóticos e outras
drogas psicotrópicas desnecessárias. 
 5. Crianças com outras doenças crónicas que necessitam de hospitalizações frequentes (às
vezes em unidades de cuidados intensivos) também recebem, muitas vezes, fracos cuidados de
higiene oral (negligenciados face aos problemas de saúde graves que apresentam). 
 
 O Papel do Pediatra
 Como profissional responsável pela saúde das crianças, é importante que o Pediatra entenda a
saúde oral como um componente importante da sua prática clínica.
 Em consulta de rotina (ou sempre que houver oportunidade), o Pediatra deve examinar
cuidadosamente os dentes e educar a família sobre as medidas preventivas para a saúde oral.
Durante a avaliação do paciente internado, o Pediatra deve estar atento aos hábitos alimentares
e a outras medidas de prevenção, bem como estimulação da escovagem bidiária dos dentes. 
 Uma barreira significativa para o Pediatra desempenhar um papel mais importante na saúde
oral das crianças/adolescentes pode ser a falta de conhecimento sobre o assunto (devido à falta
de educação formal sobre esta matéria durante o Mestrado Integrado em Medicina e durante a
formação pós-graduada). Numa tentativa de colmatar esta lacuna, a Academia Americana de
Pediatria criou a Oral Health Initiative, que pode ser consultada no site da sociedade. (6)
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REVISÃO TEÓRICA

ATENÇÃO CONJUNTA

A atenção conjunta é uma das capacidades mais importantes na cognição social humana,
desempenhando um papel importante nas experiências partilhadas com o outro e no
desenvolvimento social do indivíduo, desde a infância e ao longo da vida adulta. Embora seja
uma área com mais de 40 anos de investigação e centenas de estudos científicos, não existe uma
unanimidade entre os autores na definição do conceito de atenção conjunta. As definições
variam bastante entre si, mas todas elas envolvem uma tríade em que dois indivíduos dão
atenção a um mesmo ponto de referência.(1,2) Assim, a atenção conjunta é um comportamento
orientado por um objetivo que passa por partilhar experiências com outras pessoas.(3) Para a
maioria dos investigadores, a atenção conjunta pode ser de dois tipos: atenção conjunta de
resposta, referindo-se à capacidade do bebé de seguir a direção do olhar e os gestos do outro de
modo a partilhar um ponto de referência comum; e iniciação da atenção conjunta, envolvendo o
uso de gestos e de contacto ocular do bebé para dirigir a atenção dos outros para objetos,
eventos ou para si próprio. A função da iniciação da atenção conjunta será mostrar ou
espontaneamente procurar partilhar interesses ou experiências agradáveis com outros.(3,5)
Recentemente, alguns investigadores trouxeram um novo olhar à atenção conjunta,
argumentando que existem vários fenómenos muito relacionados mas claramente distintos que
formam um espetro de “partilha”, descrevendo diferentes níveis de comportamentos de atenção
social e de conhecimento social.(1,2)
Independentemente das diferentes definições, é unânime a importância que a atenção conjunta
tem no desenvolvimento do bebé e da criança. Esta capacidade fornece uma base para o
desenvolvimento da linguagem precoce e facilita a aprendizagem social. Os indivíduos sem
competências para seguir e partilhar atenção com outros podem ter dificuldades significativas
em relacionar-se com outras pessoas e manter relações.(1) Muitos investigadores defendem que
a capacidade de atenção conjunta fornece uma base não só para o desenvolvimento da
linguagem como para outras capacidades mais complexas como o jogo de “faz-de-conta” e a
teoria da mente.(4)
O desenvolvimento da atenção conjunta permite uma nova fase nas interações entre o bebé e o
prestador de cuidados, bem como com os objetos que os rodeiam.(5) As crianças praticam a
atenção conjunta em inúmeros episódios entre os 3 a 4 meses de idade e os anos pré-escolares.
Durante os episódios de atenção conjunta, as crianças constroem conhecimento social
processando e armazenando informação da própria experiência sobre um objeto ou evento e
simultaneamente, percecionam e armazenam informação acerca do que outras pessoas
processaram e reagiram sobre o objeto ou evento em comum.(3) 
Através das interações de atenção conjunta, o bebé começa a ligar palavras e frases a objetos e
eventos. 

MARGARIDA SILVA  
TÉCNICA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO 
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É também neste contexto que o bebé começa a comunicar intenções usando sons e gestos,
como tentar alcançar um objeto desejado e apontar e vocalizar para dirigir a atenção para
objetos.(4) Quando, por exemplo, numa situação do quotidiano, o pai refere um novo objeto e o
nomeia, como é que o bebé sabe qual o objeto referido pelo pai no meio de tantas
possibilidades? Para identificar o objeto de referência, o bebé usa a atenção conjunta de
resposta e direciona o olhar para a direção do olhar do pai para aumentar a probabilidade de
acertar no objeto referido.(5)
Os comportamentos de atenção conjunta não estão presentes ao nascimento, começando a
surgir entre os 6 e os 12 meses. Aos 8 a 9 meses, os bebés também desenvolvem a capacidade de
apontar, mostrar e mudar o seu próprio olhar para espontaneamente partilhar o seu interesse
numa experiência com uma outra pessoa. A maioria dos bebés, por volta dos 12 meses, apresenta
já desenvolvidos todos os aspetos da atenção conjunta, incluindo a partilha da atenção, o seguir
a atenção do outro e o dirigir a atenção do outro. (3,4)
A investigação científica indica que as crianças com diagnóstico de perturbação do espetro do
autismo revelam dificuldades na atenção conjunta, sendo caracterizadas por alterações crónicas
e pronunciadas, principalmente nos comportamentos de iniciação, verificando-se uma ausência
de partilha espontânea com os outros. Em crianças de idade pré-escolar com este diagnóstico, a
existência de comportamentos de atenção conjunta revelou-se como um bom preditor de
capacidades linguísticas e de ganhos futuros de linguagem expressiva.(4,5)

Bibliografia:
1.Siposova, B., & Carpenter, M. (2019). A new look at joint attention and common knowledge. Cognition, 189, 260-274.
https://doi.org/10.1016/j.cognition.2019.03.019
2.Pöysä-Tarhonen, J. et al. (2021). Joint attention behaviour in remote collaborative problem solving: exploring
different attentional levels in dyadic interaction. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 16 (11).
https://doi.org/10.1186/s41039-021-00160-0
3.Mundy, P. (2018). A review of joint attention and social-cognitive brain systems in typical development and autism
spectrum disorder. European Journal of Neuroscience, 47(6), 497–514. https://doi.org/10.1111/ejn.13720 
4.Toth, K., Munson, J., & Meltzoff, A. (2006). Early Predictors of Communication Development in Young Children
with Autism Spectrum Disorder: Joint Attention, Imitation, and Toy Play. J Autism Dev Disorder, 36, 993-1005.
https://doi.org/10.1007/s10803-006-0137-7
5.Mundy, P., & Newell, L. (2007). Attention, joint attention, and social cognition. Current Directions in Psychological
Science, 16(5), 269–274.
https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2007.00518.x. 
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MITO OU VERDADE?

DÉFICE DE ATENÇÃO - MEDICAR OU NÃO MEDICAR?

Lidamos frequentemente com as dúvidas dos pais em relação à terapêutica médica associada ao
défice de atenção.(1) Por vezes os medos são seus, mas na maior parte das situações a pressão é
da família, da sua rede de relações ou até mesmo dos media que tendem a demonizar os
psicoestimulantes (metilfenidato - Concerta®, Ritalina LA® e Rubifen®). Facilmente um
progenitor atento e preocupado passa a ser considerado um progenitor imprudente e
irresponsável. 
Ainda há pouco tempo, uma mãe me dizia em consulta que apenas ela conseguia compreender a
importância da medicação, já que tanto o marido como os avós desprezavam por completo a
eficácia dessa opção. “O miúdo é preguiçoso, mas não tem problemas. Só precisa de umas
chamadas de atenção e de comer bem.” Só a mãe reconhecia o impacto das dificuldades da
desatenção no bem-estar emocional do filho. Era ela que o acompanhava nas tarefas académicas
e que diariamente se deparava com as mesmas falhas uma e outra vez. Era a mãe que respondia
às preocupações da diretora de turma e era ela também que antecipava o estudo para todas as
disciplinas. Todos os outros se demitiam dessa parte e era a mãe que vivia com a culpa de
precisar de ajuda para o seu filho, mesmo tendo a anuência do pediatra assistente. 
Medicar ou não medicar? Este é um assunto controverso em que todos parecem ter opinião e
direito a impô-la. No entanto, a prescrição de psicoestimulantes em crianças com défice de
atenção comprovado tem evidência científica e está nas guidelines internacionais. É o
tratamento de primeira linha para os défices de dopamina cerebral e quando se equaciona a
terapia farmacológica é porque se acredita de facto que as vantagens serão claramente
superiores aos potenciais efeitos adversos.
Bem sabemos que todos têm direito a uma opinião, mas é essencial que seja uma opinião
refletida e cuidadosamente fundamentada, já que existem muitas crenças infundadas em relação
à medicação que atropelam o avançar das capacidades das crianças e impedem a utilização
atempada de estratégias adequadas. Há quem acredite que estes fármacos se utilizam para
roubar a energia de ser criança, para as manter quietas. Há também quem julgue que provocam
dependência, sintomas de abstinência ou habituação. Nada disso é verdade. 
A proposta de intervenção farmacológica não é dada de ânimo leve. A medicação é sugerida em
função das repercussões dos sintomas presentes e apenas quando há um importante prejuízo na
aprendizagem, na dinâmica familiar, social e escolar, ou seja, quando existe uma clara evidência
de que os sintomas interferem ou reduzem a qualidade do funcionamento social, académico ou
ocupacional da criança. 
Como qualquer fármaco, os psicoestimulantes não estão isentos de efeitos secundários.
Contudo, esses efeitos raramente obrigam à suspensão efetiva do tratamento e com ajustes
ultrapassam-se. O efeito mais frequente é a diminuição do apetite durante o período de ação do
medicamento, mas que normalmente não leva a perda ponderal. 

CLÁUDIA CAMPONEZ
PSICÓLOGA EDUCACIONAL 



Os benefícios são visíveis a muito curto prazo. Ao atuarem ao nível do sistema nervoso central,
os psicoestimulantes aumentam a atenção (pré requisito cognitivo da aprendizagem) e reduzem
os comportamentos impulsivos, melhorando o desempenho da criança, a aprendizagem, a sua
motivação e o seu sentimento de competência.
Muitas vezes quebra-se um círculo vicioso negativo de insucesso académico, pessoal e
relacional, condição que terá um impacto gigantesco na saúde psicológica da criança.

(1) As crianças com défice de atenção têm uma diminuição da dopamina cerebral. Os psicoestimulantes
repõem os valores deste neurotransmissor para que as células responsáveis pela concentração possam
funcionar.
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CONSULTÓRIO LÚDICO

Os livros “têm mundos inteiros dentro deles” (Gaiman)
 

Porque não aproveitar o tempo livre com as crianças e dedicá-lo a estas descobertas? 
Todos sabemos que o que importa e fica guardado na memória dos mais pequenos não é a
quantidade de tempo mas sim a qualidade.
Se os pais abdicarem de quinze minutos dos seus afazeres diários para ler um livro com os seus
filhos, estes quinze minutos podem fazer toda a diferença na vida de uma criança.
O ambiente significativo que os livros ilustrados fornecem às crianças possibilita o aumento da
aquisição e da retenção de inúmeros conhecimentos e conteúdos. O mesmo acontece no nosso
dia-a-dia, quando passamos por um acontecimento significativo e ele contribui para o nosso
desenvolvimento pessoal e cultural. 
Os livros ilustrados permitem à criança explorar situações problemáticas, questionar-se e
procurar as próprias respostas, considerar diferentes pontos de vista e trocar de opinião com os
outros, bem como atribuir significado aos conteúdos novos ou menos familiares que estão
inseridos nos livros.
A sugestão de livros desta edição são livros que estimulam o desenvolvimento dos conceitos e
pensamento matemático.
Estudos têm vindo a comprovar que o contacto com o vocabulário matemático através dos livros
ilustrados ajuda as crianças a construir a sua própria base de conhecimento (Hassinger-Dasa, B.,
Jordana, N. C., & Dysona, N., 2015). 

Aqui ficam as sugestões deste mês:

                                                                                

Boas leituras em família!

LEILA VALENTE
TÉCNICA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO
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NOTÍCIAS E EVENTOS

A Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala (SPTF) irá realizar um webinar, sobre a Prática
Baseada na Evidência, da teoria à prática, a 18 de janeiro de 2022, tendo como objetivos:
Apresentar o estado da arte da PBE em Portugal: passado, presente e futuro; Identificar os
recursos disponíveis, barreiras e estratégias à implementação da PBE e a Análise de dois casos
clínicos à luz da PBE: como avaliar e intervir.

A Zero em comportamento - Associação Cultural, tem como objetivo tornar acessível ao grande
público filmes e realizadores que se preocupam com o conteúdo dos seus filmes, promovendo a
pluralidade cultural e contribuindo para o desenvolvimento e educação do espetador, por forma
de enriquecer a sociedade. Os filmes apresentam um conteúdo educativo, que abordam diversas
questões fundamentais para o crescimento das crianças e jovens enquanto seres humanos
conscientes e críticos do mundo em que vivemos.

Filminhos Infantis à solta pelo país –janeiro 2022 
Para mais informações consultar: 
https://zeroemcomportamento.org/filmes/filminhos-infantis-a-solta-pelo-pais-janeiro-2022/

Os dois grandes agrupamentos artísticos do Teatro Nacional de São Carlos reúnem-se, a 2 de
janeiro de 2022, para celebrar o Novo Ano com música que, em grande parte, tradicionalmente
se associa a esta data. Não faltarão, sequer, as valsas vienenses!
Para mais informações consultar: Teatro Nacional de São Carlos (tnsc.pt)

A 17 de novembro de 2021, foi lançada uma campanha da Meo- Serviços de Comunicações e
Multimédia, S.A onde abraçou cinco causas de inclusão social numa emocionante campanha de
natal. Para mais informações consultar: MEO abraça cinco causas de inclusão social numa
emocionante campanha de natal | Altice Portugal (telecom.pt); Vídeo: MEO | Campanha de Natal
com cinco causas de inclusão social - SAPO Vídeos

SANDRA COSTA
TERAPEUTA DA FALA
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https://zeroemcomportamento.org/filmes/filminhos-infantis-a-solta-pelo-pais
https://tnsc.pt/
https://www.telecom.pt/pt-pt/media/noticias/Paginas/2021/novembro/campanha-de-natal-2021-loja-meo-boavista.aspx
http://videos.sapo.pt/ITDGdzsWRjmFwoh4YWBE
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CONSULTÓRIO EDUCATIVO

O QUE PODE SER FEITO ANTES DE UM RTP – RELATÓRIO TÉCNICO PEDAGÓGICO

Na edição anterior, foi-nos sumariado o que representa um RELATÓRIO TÉCNICO
PEDAGÓGICO, mais conhecido como RTP e que muitas vezes suscita dúvidas e inquietações a
pais e professores.
Será que para haver alguma diferenciação no processo de ensino-aprendizagem tem de ser
sempre elaborado um RTP? Serão as MEDIDAS SELETIVAS (nível 2) a única solução para os casos
em que se verifiquem dificuldades em aceder à aprendizagem? A resposta é NÃO!

Como previsto no Dec. Lei nº54/2018, o RTP é implementado quando o aluno demonstra a
necessidade de suporte à aprendizagem que não tenha sido colmatada pela prévia aplicação das
MEDIDAS UNIVERSAIS (nível 1) e para isso é mesmo necessário esgotar todas as possibilidades
que estas medidas nos conferem. Salientamos, no entanto, que poderá haver casos em que seja
necessário reforçar as medidas universais com medidas seletivas logo de início, quando existe
concordância entre professores, pais, terapeutas e outros elementos envolvidos no processo
pedagógico-terapêutico da criança. 

As MEDIDAS UNIVERSAIS podem ser mobilizadas ao longo do percurso escolar do aluno,
decorrentes da avaliação e monitorização sistemática dos progressos do aluno por parte do
professor titular de turma/diretor de turma em articulação/comunicação com uma equipa
multidisciplinar, a qual deve analisar a informação disponível, decorrente da avaliação e da
monitorização sistemática da evolução do aluno. 

Falamos, assim, de um sistema educativo baseado numa diferenciação pedagógica, dirigido a
todos os alunos, independentemente da existência de um diagnóstico de uma perturbação de
aprendizagem específica e/ou de outra de caráter permanente ou temporário, utilizando
respostas educativas que a escola tem para todos os alunos com o objetivo de promover a
participação e a melhoria das aprendizagens.

O que são então as MEDIDAS UNIVERSAIS? 
São respostas educativas que a escola tem para todos os alunos com o objetivo de promover a
participação e a melhoria das aprendizagens, constituindo assim, a primeira linha de atuação
quando se verifiquem dificuldades ou necessidades específicas. Poderão ser aplicadas
cumulativamente, consoante as necessidades.

CLÁUDIA MARTINS
TÉCNICA SUPERIOR DE REABILITAÇÃO PSICOMOTORA
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DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA
Tarefas diferenciadas em contexto de sala de aula, no que concerne à finalidade, conteúdo,
tempo e modo de se realizarem, em simultâneo com os recursos, condições e apoios
disponibilizados. (por ex.: facultar pistas visuais (gráficos, esquemas organizadores) e notas
orientadoras; segmentar tarefas longas)

ACOMODAÇÕES CURRICULARES
Acesso ao currículo e a atividades de aprendizagem, em contexto de sala de aula, através da
variedade e da combinação adequada de diversos métodos e de estratégias de ensino, da
utilização de diferentes modalidades e instrumentos de avaliação, da adaptação de materiais e
recursos educativos e da remoção de barreias na organização do espaço e do equipamento.
(por ex.: sentar o aluno junto de um colega que sirva de modelo positivo; assegurar que as
instruções são compreendidas; permitir, durante os testes, a consulta de apontamentos/notas,
entre outras)

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
Enriquecimento do currículo do aluno com conhecimentos, capacidades e atitudes que
contribuam para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória (tendo por base a autonomia e flexibilidade curricular). (por ex.:
criação de novas disciplinas no ensino básico, como o Desporto Escolar, Xadrez, entre outras)

PROMOÇÃO DO COMPORTAMENTO PRÓ-SOCIAL
Implementação de programas dirigidos para a promoção de competências socioemocionais.

INTERVENÇÃO COM FOCO ACADÉMICO OU COMPORTAMENTAL EM PEQUENOS GRUPOS
Apoio pedagógico acrescido nas disciplinas em que evidencia maiores fragilidades
(por ex.: grupos de promoção de competências matemáticas, a criação de uma oficina de escrita,
entre outras soluções que a escola e recursos possam permitir e oferecer)

APOIO TUTORIAL
Apoio e orientação pessoal e escolar que se constrói através de uma relação desenvolvida de
forma partilhada e construída por ambos os elementos da díade, que podem ser
tutor/tutorando, professor/aluno ou aluno/aluno.

A mobilização das MEDIDAS UNIVERSAIS, não depende de necessidades específicas por parte
da criança ao nível de uma intervenção especializada, mas depende de evidências decorrentes
de uma monitorização sistemática do desempenho da criança, das preocupações dos pais e dos
professores, incluindo a monitorização à própria eficácia das medidas entretanto
implementadas.



NA ROTA DA INCLUSÃO

 INCLUSÃO É EQUIDADE

O reconhecimento dos direitos de cada individuo, como ser único, com características,
interesses e motivações únicas. A adaptação de uma convenção existente a uma determinada
realidade, pautando-se por critérios de justiça. O desígnio maior de uma sociedade em que os
princípios éticos e humanistas são sinónimos do reconhecimento referido. O caminho a
percorrer de forma a derrubar muros e a construir futuros. O percurso que trilhamos quando
estamos perante indivíduos com perturbações do Neurodesenvolvimento. 
O caminho percorre-se nos diversos contextos: familiar, escolar, comunitário…
No contexto escolar atual o desafio é constante e o caminho sinuoso. 
Face à diversidade de perfis do Neurodesenvolvimento a diferenciação pedagógica, o atender às
necessidades e características individuais, através da implementação de estratégias que
permitam melhorar a aprendizagem reveste-se de tamanha importância. 
Na escola, o professor poderá ter em conta variáveis como o ambiente de trabalho, a quantidade
de trabalho, a definição de objetivos, o tempo de execução das atividades, as tarefas propostas,
os interesses manifestados pelo aluno… desde um aluno em que se manifeste um Défice de
Atenção até ao aluno com uma Perturbação do Desenvolvimento Intelectual.
Deste modo, estaremos certamente na presença de critérios mais justos, mais próximos da
inclusão e do ideal da discriminação positiva.

ANA RITA GOMES
PSICÓLOGA EDUCACIONAL
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TESTEMUNHOS DE TÉCNICOS/PAIS

Imaginemos o Universo por um segundo. Acredita-se ser infinito, de uma dimensão imensurável,
magnífico e misterioso. Formado por várias galáxias, cada uma com as suas características e
estas, por sua vez, constituídas por vários planetas, estrelas, satélites, todos diferentes entre si
mas que, de certa forma, partilham a mesma energia, a energia de algo maior e superior a nós
mesmos. O mesmo acontece na Perturbação do Espectro do Autismo. Ocorre-me, também, o
espectro da luz visível, interpretado pelo cérebro, e observado pelo olho humano apenas dentro
de um certo intervalo de frequências, em que as cores absorvidas são apenas algumas, mas,
quando misturadas umas com as outras, originam uma maravilhosa e inimaginável palete
colorida: é assim que compreendo a Perturbação do Espectro do Autismo, como um Mundo
onde a diversidade é maior que própria Vida. A PEA ocupou grande parte do meu coração, há
mais de 10 anos atrás, quando nasceu o meu primeiro filho. Esse momento terá marcado o início
de uma viagem que, hoje afirmo, nunca estará terminada e que terá tido uma outra paragem,
pautada pelo nascimento do meu segundo, também ele com a Perturbação. Foram vários os
artigos que li, na tentativa de ver as cores do espectro da luz que as teorias descrevem. Foi só
mais tarde que me apercebi que, grande parte da essência da PEA é melhor compreendida pelo
cérebro se for também sentida pelo coração, se for procurada no espectro não visível. Antoine
de Saint-Exupéry tem uma frase que reflete maravilhosamente, algo semelhante, no seu livro “O
Principezinho”, que é um clássico da literatura infantil (e não só infantil): “Eis o meu segredo. Ele
é muito simples: somente vemos bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos.”
 Esta frase lembra-nos da importância das pequenas coisas, as que passam despercebidas, dos
pormenores, da apreciação e valorização dos simples gestos do dia a dia. Em alternativa,
recorda-nos igualmente que a verdadeira beleza está no interior, é a única que não desvanece e
que o tempo não rouba e que só pode ser vista quando se observa através dos olhos da alma e do
coração. Nesta minha tentativa emocional e vitalícia de compreender a PEA, onde abraço de
igual forma o lado racional e científico da perturbação, tento sempre ter presente que a
heterogeneidade, no mundo, tal como é observável na PEA, lança a complexidade e a
diferenciação entre indivíduos, mas ajuda a sobressair os aspetos em que todos somos parecidos
e que nos tornam humanos. Aos pais destas crianças, que abraço de coração, deixo uma segunda
frase, que também não sendo minha, julgo que compreenderão. Stephen Hawking, diagnosticado
aos 21 anos com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença degenerativa que provoca a
destruição dos neurónios responsáveis pelo movimento dos músculos voluntários, levando a
uma paralisia progressiva, deixou três conselhos aos seus filhos, antes de morrer: “Um,
lembrem-se de olhar para as estrelas e não para baixo, para os vossos pés. Dois, nunca desistam
do trabalho. Trabalho dá significado e propósito, e a vida está vazia sem eles. Três, se tiverem
sorte o suficiente para encontrar o amor, não o deixem ir-se embora”. 

MARIA GOMES 
MÃE 

A CONVITE DE VÂNIA SUBTIL
TÉCNICA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO



O diagnóstico de uma criança com PEA não é determinante para a sua identidade, para os seus
sonhos, as suas motivações, as suas características, a sua essência. Uma criança com PEA
insere-se dentro de um espectro imenso de particularidades, mas, também, de infinitas
possibilidades, regeneradas a cada dia e cada criança que conhecemos dentro do espectro
lembra-nos disso. Amem infinitamente (como o é o Universo ou o espectro de luz) os vossos
filhos e nunca desistam.

Maria Gomes (mãe de 2 meninos maravilhosos!)
mariasgco@gmail.com
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PRÉMIO MARIA TERESA PALHA

Pediatria do Neurodesenvolvimento e da Neuropediatria;
Educação/Intervenção/Associativismo;
Acção Social.

A Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21, enquanto instituição particular de
solidariedade social de referência, tem, como principal objetivo, a construção de uma sociedade
inclusiva, capaz de concretizar o nobre ideal da Valorização das Diferenças, conceito assente na
presunção de que é possível converter uma diferença geradora de uma desvalorização social
num enaltecimento diferenciador e sedutor. O Prémio Maria Teresa Palha, a atribuir anualmente,
com início no ano de 2018, assume como finalidade reconhecer individualidades que, pela sua
relevância e pelo trabalho desenvolvido, tenham contribuído de forma decisiva e com particular
impacto no apoio a crianças, adolescentes e adultos com Perturbações do
Neurodesenvolvimento, quer através de uma abordagem teórica (introduzindo novos conceitos e
metodologias; modificando as mentalidades; etc.), quer por meio de uma abordagem prática
(apoio clínico directo; etc.) ou ainda por apoios materiais de diversa ordem.
 
De acordo com o regulamento para o ano de 2021, o Prémio Maria Teresa Palha distinguirá seis
personalidades nas áreas da:

1.
2.
3.

 
 
PERSONALIDADES LAUREADAS EM 2018:
João Gomes-Pedro
David Casimiro de Andrade
Maria da Graça Andrada

PERSONALIDADES LAUREADAS EM 2019:
Luís de Mello Borges
Ana Maria Bénard da Costa
Pedro Bidarra
Alexandre Soares dos Santos

PERSONALIDADES LAUREADAS EM 2020:
Karin Dias
Nuno Lacerda
Isabel Cottinelli Telmo
Francisca Prieto
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ROSA GOUVEIA, PEDIATRA DO NEURODESENVOLVIMENTO;
FERNANDA TORGAL GARCIA, PEDIATRA DO NEURODESENVOLVIMENTO.

VÍCTOR DA FONSECA, PROFESSOR CATEDRÁTICO JUBILADO DA FACULDADE DE
MOTRICIDADE HUMANA;
PAULA TELES, PROFESSORA E PSICÓLOGA.

FILIPE DE BOTTON: GESTOR; FUNDADOR DO CADIN
ALEXANDRE RELVAS: GESTOR; FUNDADOR DO CADIN

PERSONALIDADES DISTINGUIDAS EX-AEQUO COM O PRÉMIO MARIA TERESA
PALHA NO ANO DE 2021

 
ÁREA DA PEDIATRIA DO NEURODESENVOLVIMENTO E DA NEUROPEDIATRIA:

ÁREA DA EDUCAÇÃO:

ÁREA DA ACÇÃO SOCIAL:

ROSA GOUVEIA:
Rosa Gouveia, uma das mais proeminentes e prestigiadas Pediatras do Neurodesenvolvimento
nacionais, fez a sua formação médica na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
Ingressa, posteriormente, no Internato de Pediatria Médica do Hospital de Santa Maria, que
concluiu com distinção. Integra, depois, a Unidade de Desenvolvimento do Serviço de Pediatria
do Hospital de Santa Maria, coordenada, à época, pelo reputado académico Prof. Doutor João
Gomes-Pedro (Prémio Maria Teresa Palha, 2018). Estagia, por diversas vezes, no estrangeiro,
merecendo uma especial menção o período de formação realizado em Paris, com a insigne Prof.ª
Claudine Amiel-Tison. Tem-se dedicado, sobretudo, ao acompanhamento de recém-nascidos
com factores de risco no período peri-natal, área em que é, reconhecidamente, uma especialista
de renome europeu. Foi Coordenadora da Unidade de Pediatria do Neurodesenvolvimento do
Hospital de Santa Maria, Lisboa, Presidente da Sociedade de Pediatria do Neurodesenvolvimento
da Sociedade Portuguesa de Pediatria, Docente Convidada da Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa. Actualmente, é Colaboradora da SCPE - Surveillance of Cerebral Palsy in
Europe.

FERNANDA TORGAL GARCIA:
Fernanda Torgal Garcia, uma destacada Pediatra do Neurodesenvolvimento, fez a sua formação
médica na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Ingressa, posteriormente, no
Internato de Pediatria Médica do Hospital de Santa Maria, que concluiu com altas classificações.
Integra, depois, a Unidade de Desenvolvimento do Serviço de Pediatria do Hospital de Santa
Maria, coordenada, à época, pelo reputado académico Prof. Doutor João Gomes-Pedro (Prémio
Maria Teresa Palha, 2018), tornando-se a sua discípula dilecta. A par da Dr.ª Rosa Gouveia, e 
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fortemente influenciada por Berry Brazelton e, subsequentemente, pela escola de
Desenvolvimento da Universidade de Harvard, USA, tem-se dedicado, sobretudo, ao 
 acompanhamento de recém-nascidos com factores de risco no período peri-natal, área
em que é, reconhecidamente, uma especialista de renome europeu. Foi Coordenadora da
Unidade de Pediatria do Neurodesenvolvimento do Hospital de Santa Maria, Lisboa e
Docente Convidada da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

VÍCTOR DA FONSECA
Víctor da Fonseca é Professor catedrático jubilado da Faculdade de Motricidade Humana
da Universidade de Lisboa, ex-docente no seu Departamento de Educação Especial e
Reabilitação, e Mestre em Dificuldades de Aprendizagem pela Universidade de
Northwestern (Evanston – Chicago). Especializado em Dificuldades de Aprendizagem e
Psicomotricidade, tem sido responsável clínico e consultor psicoeducacional, ao longo
dos últimos quarenta anos, em vários centros de observação e reeducação
psicoeducacional. Desenvolve acções de formação desde 1972 com professores,
psicólogos, médicos, terapeutas e reeducadores em Portugal, Angola, Brasil, Espanha,
França, Itália, Brasil, Argentina, Cuba, México, Chile e Peru. Publicou 23 livros e mais de
220 artigos científicos em vários domínios, como, entre outros, a psicomotricidade, a
antropologia, as perturbações do neurodesenvolvimento, a educação especial e a
psicopedagogia. É formador, entre outras áreas do neurodesenvolvimento, em
Dificuldades de Aprendizagem pela International Academy for Research in Learning
Disabilities, com sede em Illinois, USA, desde 1987. É membro da Associação Internacional
de Dislexia (The International Dyslexia Association) desde 1975, e ex-presidente e
fundador da Associação Portuguesa de Dislexia. O seu papel no âmbito do
desenvolvimento da Psicomotricidade e do estudo das Dificuldades de Aprendizagem é
incomparável e foi absolutamente crucial para o reconhecimento nacional destas áreas
do saber.

PAULA TELES
Paula Teles é Licenciada em Psicologia, Mestre em Psicologia Educacional, Especialista
em Psicologia Escolar, pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, Diplomada em Educação
pela Arte, Conservatório Nacional de Lisboa, e licenciada pela Escola do Magistério
Primário de Évora. É autora do Método Fonomímico Paula Teles, uma abordagem fónico-
silábica e multissensorial de desenvolvimento das competências fonológicas, do ensino e
da reeducação da leitura e da escrita, metodologia usada, com muito sucesso, na
reeducação de crianças com Perturbação da Aprendizagem da Leitura, ou, por outras
palavras, com Dislexia. A mencionada obra, elaborada, essencialmente, com base na sua
experiência profissional, constituiu uma importante inovação metodológica, usada por
diversos docentes nacionais. A Dr.ª Paula Teles é considerada, de forma unânime, como
uma das maiores autoridades portuguesas em matéria de Dificuldades da Aprendizagem
da Leitura e da Escrita.
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 FILIPE DE BOTTON
 Filipe de Botton licenciou-se em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade
Católica Portuguesa. Foi CEO e sócio fundador (1976) da LogoPlaste, uma das maiores
empresas europeias produtoras de embalagens de plástico rígido, a operar na Europa,
América do Norte, Ásia e Brasil. Foi Membro da Direção da COTEC Portugal. A 17 de
Janeiro de 2006, foi feito Grande-Oficial da Ordem do Mérito. A 21 de Junho de 2011,
recebeu o Prémio Carreira da Universidade Católica Portuguesa e a 30 de Abril de 2014
foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Empresarial, Classe Industrial. Em
2003, de forma benemérita, juntamente com Alexandre Relvas, envolveu-se, activamente,
na criação do CADIn, acrónimo de Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, uma
IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social - pioneira na sua área de intervenção
e um dos maiores centros de neurodesenvolvimento do país. Hoje, um quarto das famílias
acompanhadas no CADIn recebe o apoio de uma Bolsa Social. O Pediatra do
Neurodesenvolvimento Miguel Palha foi o primeiro Director Clínico do CADIn.

ALEXANDRE RELVAS
Alexandre Relvas licenciou-se em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade
Católica Portuguesa. Foi presidente da Associação dos Antigos Alunos da Universidade
Católica Portuguesa, entre 1990 e 1991. Foi CEO da LogoPlaste e fundador, acionista e
administrador da Casa Agrícola Alexandre Relvas (CAAR), Alentejo, produtora de vinhos
internacionalmente consagrados. Alexandre Relvas e integrou o XII Governo
Constitucional, como Secretário de Estado do Turismo, entre 1991 e 1995. Participou na
fundação do tink tank Compromisso Portugal, em 2004. É membro do Conselho de
Curadores do Museu Nacional de Arte Antiga, membro do Conselho Estratégico do
Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa desde 2013 e membro
do Conselho Estratégico da Católica Lisbon School Of Business and Economics, também
desde 2013. A 21 de Junho de 2011, recebeu o Prémio Carreira da Universidade Católica
Portuguesa. A 30 de Abril de 2014 foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito
Empresarial, Classe Industrial. Em 2003, de forma benemérita, juntamente com Filipe de
Botton, envolveu-se, activamente, na criação do CADIn, acrónimo de Centro de Apoio ao
Desenvolvimento Infantil, uma IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social -
pioneira na sua área de intervenção e um dos maiores centros de neurodesenvolvimento
do país.

Por razões que se prendem com a pandemia a COVID-19, a cerimónia de entrega dos
diplomas relativos ao Prémio Maria Teresa Palha, edição de 2021, fica adiada sine die.

 

D E Z E M B R O  D E  2 0 2 1 D E S C U B R A  A S  D I F E R E N Ç A S  I  1 8

https://pt.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Cat%C3%B3lica_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Cat%C3%B3lica_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/CEO
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=COTEC&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_M%C3%A9rito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Cat%C3%B3lica_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_M%C3%A9rito_Empresarial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Cat%C3%B3lica_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Cat%C3%B3lica_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/1991
https://pt.wikipedia.org/wiki/XII_Governo_Constitucional
https://pt.wikipedia.org/wiki/1991
https://pt.wikipedia.org/wiki/1995
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Cat%C3%B3lica_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_M%C3%A9rito_Empresarial


PROCURAMOS TERAPEUTA DA FALA

Procuramos Terapeuta da Fala com experiência em Neurodesenvolvimento Infantil para integrar
a nossa equipa. 

Os interessados deverão enviar o CV para secretaria@diferencas.net.
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