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A saúde mental infantil é considerada nos nossos dias uma prioridade 
internacional de saúde pública (WHO, 2003). As teorias desenvolvimentais 
reconhecem que o ambiente social e familiar tem efeitos a longo prazo no 
funcionamento psicológico dos indivíduos. A vinculação é considerada um 
componente vital do desenvolvimento social e emocional nos primeiros 
anos de vida, sendo que a qualidade da mesma é um importante indicador 
precoce da saúde mental infantil (Bowlby, 1988), entre outras razões 
porque influencia a capacidade da criança gerir situações de alarme ou 
angústia. A literatura sugere ainda que a qualidade da vinculação dos bebés 
pode ser influenciada por um comportamento parental sensível, ou pertur-
bador, num contexto regular de interacções (Lyons-Ruth, Yellin, Melnick & 
Atwod, 2005).

Nesta conferência, sistematizamos o estado da arte dos programas de 
intervenção baseados na teoria da vinculação desenvolvidos na América 
do Norte, ou noutros contextos, a partir dos anos sessenta (Steeles, & Stee-
les, 2018). Vamos ainda apresentar o protocolo e os resultados do estudo 
CAPEDP-Attachement (Tereno, et al., 2017), um estudo randomizado e 
controlado que promove a saúde mental infantil numa amostra francesa 
multirriscos (N = 440). Os objetivos principais deste estudo de prevenção 
precoce foram os de avaliar se a intervenção CAPEDP-Attachement: (1) 
diminuiu a desorganização de vinculação infantil; (2) diminuiu a comuni-
cação materna perturbadora; e (3) se a diminuição da comunicação mater-
na perturbadora mediou as mudanças na desorganização infantil.

Os resultados são discutidos tendo em conta a relação custo-benefício das 
intervenções precoces, assim como a importância de avaliar formalmente 
os mecanismos subjacentes às mudanças terapêuticas, a fim de melhorar 
a sua qualidade e direcionar adequadamente as intervenções preventivas.
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