
Curso 
Deteção precoce  
de sinais de sofrimento 
psíquico no  
primeiro ano de vida 

29 e 30 de outubro de 2021 
5, 6, 12 e 13 de novembro de 2021 



INSCRIÇÕES:  
Este curso só se realizará com um número 
mínimo de inscritos. 
Data limite de inscrição: 20-10-2021. 
 
PREÇO:  
Associado ANIP  - 40€ 
Não Associado   - 55€ 
 
FICHA DE INSCRIÇÃO:  
https://forms.gle/ottzuV1VWPou3XK97 
 
- Desconto de 15% para inscrições 
efetivadas até ao dia 05-10-2021 (não 
acumulável com desconto de grupo). 
 
- Desconto de 10% para grupos de 2 ou mais 
pessoas, a partir do dia 16-09-2021. 
 
 
DESTINATÁRIOS: 
Profissionais que desenvolvam atividades 
com crianças dos 0 aos 6 anos: 
enfermeiros/as, médicos/as (médicas/os de 
família, pediatras, neuropediatras, 
pedopsiquiatras), educadores de infância, 
professores do 1º ciclo, psicólogos/as, 
técnicos/as de serviço social, terapeutas, 
auxiliares de ação educativa, etc.  
Outros/as profissionais interessados/as na 
temática. 

Na clínica da primeira infância, é frequente recebermos a 
queixa de mães/famílias que, já no primeiro ano de vida, 
tinham percebido que algo não ia bem com o seu bebé. 
Porém, a resposta habitual dos profissionais consultados 
consistia numa sugestão para se esperar. Depois de 
deixarem o tempo passar, estas mães/famílias foram, 
muitas vezes, surpreendidas com diagnósticos fechados 
relativamente a situações patológicas. 
 
Hoje em dia, a noção de um bebé poder sofrer 
psiquicamente e de esse sofrimento ter consequências 
diretas sobre o desenvolvimento continua a surpreender 
muitos profissionais da primeira infância. Os primeiros 
anos de vida têm um papel preponderante na 
constituição do psiquismo. A estrutura psíquica do bebé 
não está decidida entre os 0 e os 3 anos; graças à 
neuroplasticidade, nos primeiros anos de vida, tudo está 
em aberto. 
 
O desenvolvimento do humano não ocorre fora de um 
contexto cultural. Pelo contrário, decorre sempre numa 
associação entre aspetos orgânicos (de crescimento e 
maturação) e aspetos psíquicos (da constituição do 
bebé produzida em relação com o seu “Outro” materno, 
familiar, escolar e social). Assim, pensamos, é possível e 
necessário detetar precocemente se “algo não vai bem” 
no percurso intrapsíquico da primeira infância. 
Sobretudo, para se poder organizar, atempadamente, 
uma intervenção que favoreça a estruturação psíquica 
do bebé. 
 
 
[continua na página seguinte] 

https://forms.gle/ottzuV1VWPou3XK97


PRÉ-REQUISITOS: 
São necessários conhecimentos de 
informática na ótica do utilizador, 
nomeadamente, experiência de navegação 
e pesquisa na internet, utilização de 
plataformas de videoconferência - Zoom, 
acesso a um computador funcional com 
placa de som, webcam e auscultadores 
com microfone e ligação à internet. 
 
 
FORMADORA: 
 
TANJA JOY SCHÖNER LOPES 
- Doutoranda em Psicologia Clínica pela 

Universidade de Lisboa, Portugal.  
- Psicóloga Clínica, Psicanalista e 

Especialista em Psicologia Clínica 
(abordagem psicanalítica) pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná – 
PUC/PR, Brasil.  

- Analista membro do Centro Português de 
Psicanálise (CPP – A.L.I.), Lisboa e da 
Association Lacanienne Internationale 
(A.L.I.), Paris, França. 

- Coordenadora da Escola de Psicanálise 
do Bebé, da Criança e do Adolescente, do 
Centro Português de Psicanálise (CPP – 
A.L.I.), Lisboa, Portugal.  

- Membro da Associação PREAUT, da Rede 
RIEPPI, da Associação Ser Bebé e Rede 
Bebê.  

- Exerce clínica privada em Lisboa e 
Cascais. 

Por isso, é preciso transmitir, aos profissionais que trabalham com bebés, 
indicadores através dos quais seja possível ler o comportamento 
espontâneo do bebé, ou seja, o conhecimento produzido no contexto da 
clínica com bebés e transmissível por meio de instrumentos de 
referencial psicanalítico. Essa leitura deveria permitir compreender o 
modo como o bebé se constitui do ponto de vista psíquico. Isto é, as 
práticas de deteção precoce de sofrimento psíquico devem instalar-se 
no contexto do acompanhamento do desenvolvimento a fim de que este 
não se reduza a questões orgânicas.  
 
O protocolo PREAUT e o instrumento IRDI possibilitam essa transmissão. 
Por isso, a formação dos profissionais aborda esses instrumentos como 
ferramentas que permitem a deteção precoce de sinais de sofrimento 
psíquico em bebés, antes que uma patologia definida esteja instaurada 
e um diagnóstico fechado. Os sinais PREAUT são considerados 
atualmente como os sinais de risco mais precoce em uso para o 
autismo. Seus indicadores, validados, implicam uma posição ativa, 
provocadora do bebé em se fazer olhar e se fazer escutar e suscitar 
trocas prazerosas com os pais (ou cuidadores). O instrumento IRDI, ao ser 
baseado em comportamentos típicos de bebés ao longo da primeira 
infância, introduz, no acompanhamento do desenvolvimento, indicadores 
clínicos que permitem uma intervenção que favorece, em simultâneo, a 
estruturação do bebé e a estruturação da função materna. 

COM O APOIO DE: 



OBJETIVO GERAL: 
 
Capacitar os profissionais da primeira infância no 
que respeita à deteção de sinais clínicos de 
sofrimento psíquico, promovendo o 
encaminhamento para a intervenção precoce o 
mais cedo possível. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
• Apresentar as bases teóricas e clínicas do 

entendimento acerca da constituição psíquica 
em crianças dos 0 aos 3 anos. 

• Explicar como se dá a construção da relação 
“bebé-cuidadores”, através da função materna 
e da função paterna. 

• Identificar os sinais positivos do 
desenvolvimento e os sinais de sofrimento 
precoce. 

• Explorar os sinais PREAUT enquanto sinais 
clínicos de risco psíquico relacionado com as 
perturbações de tipo autístico em bebés. 

• Apresentar o instrumento IRDI (Indicadores de 
Referência para o Desenvolvimento Infantil). 

• Fundamentar a importância da intervenção 
precoce para bebés em risco clínico de 
dificuldade relacional no primeiro ano de vida. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
 
Módulo I  
A constituição psíquica em crianças dos 0 aos 3 anos 
 
Módulo II 
Os sinais positivos do desenvolvimento 
 
Módulo III 
Os sinais de sofrimento precoce 
 
Módulo IV 
O protocolo PREAUT 
 
Módulo V 
O instrumento IRDI 
 
Módulo VI 
A dificuldade relacional em bebés no 1º ano de vida 



Datas:  29 e 30 de outubro de 2021 
  5, 6, 12 e 13 de novembro de 2021 
 
Horário: Sextas-feiras:  17h30 às 20h30   
  Sábados:  09h30 às 13h30 
 
Duração:  21 horas - 6 sessões síncronas 
 
Área de Formação: 761 – Serviços de Apoio a Crianças e Jovens 
Modalidade de Formação: Outra formação profissional 
Forma de Organização: Online (Plataforma Zoom) 
 
 
Certificação da Formação: 
 
- Formação Certificada pela DGERT.  
O certificado é emitido gratuitamente no fim da formação, se 
o formando obtiver aproveitamento e presença obrigatória em 
pelo menos 80% do total da duração da ação. Emissão ao 
abrigo da Portaria 474/2010 de 8 de Julho, através do Sistema 
de Informação e Gestão da Oficina Educativa e Formativa 
(SIGO). 
 
- Curso Certificado pelo IRDI (certificado pelos autores do IRDI) 
Esta formação faz parte do projeto de doutoramento em 
Psicologia Clínica pela Universidade de Lisboa da formadora 
TANJA JOY SCHÖNER LOPES. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E 
AVALIAÇÃO: 
 
As metodologias de formação a utilizar 
para a dinamização das sessões serão 
essencialmente expositivas e ativas, de 
modo a promover dinâmicas que 
potenciem a aprendizagem e valorizem a 
partilha de experiência entre 
participantes. As técnicas pedagógicas a 
utilizar serão apresentação audiovisual, 
reflexões individuais e em grupo, através 
do Chat e videoconferência.  
 
Pretende-se desta forma, promover, 
sempre que possível ao longo das sessões 
a troca de experiências, momentos de 
partilha e reflexão conjunta sobre os 
conteúdos transmitidos. 
 
A avaliação de desempenho dos 
formandos será contínua, tendo como 
base a respetiva participação ativa destes 
em toda a ação formativa considerando-
se, designadamente, o espírito crítico, o 
domínio dos assuntos, assiduidade e 
pontualidade nas sessões síncronas, bem 
como realização de exercícios práticos 
realizados individualmente. 



Organização e Secretariado: 
 
Associação Nacional de Intervenção Precoce 
Praceta Padre José Anchieta, Lote 5, R/ch, Fração C 
3000-319 COIMBRA | PORTUGAL 
Tel: 239 483 288 :: Tlm: 967 132 727 
formacao@anip.net 
www.anip.pt 
www.facebook.com/ANIP.pt 
 
Coordenadas GPS: 40º21’65.546”N | 8º42’37.047”W 

Mais informações sobre as nossas formações e eventos, 
visite o nosso site: www.anip.pt  
ou contacte-nos: formacao@anip.net 

Sabia que se se associar à ANIP, paga 10€ por ano e usufrui de 
descontos imediatos de 15€ em cada ação que frequentar? 
Associe-se e usufrua dos nossos benefícios! 
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