
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
 
 

INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA 
 
 
 
 



IN T E R V E N Ç Ã O PR E C O C E : 

em 1997 para dar lugar ao actual sistema de Apoios Educativos. Estas eram constituídas por docentes 

de todos os níveis de ensino e vieram trazer um cariz mais educativo ao atendimento da população 

com deficiência ou em risco de atraso de desenvolvimento. A população com idade inferior a três 

anos, com risco de atraso 

quer estivessem a frequentar creche, quer permanecessem no domicílio. Às famílias, era pedido que 

desempenhassem o papel de coadjuvantes na intervenção, continuando o poder da tomada de decisão 

na mão do técnico. A Educação Especial e a Intervenção Precoce são, de facto, dois campos de 

actuação que se interpenetram e complementam. 

Esta viragem foi também intensamente vivida no contexto do Projecto Integrado de Intervenção 

Precoce de Coimbra (PIIP). O PIIP nasceu em Setembro de 1989 e resultou de uma articulação entre a 

Administração Regional de Saúde (ARS), a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental (APPACDM), a Direcção Regional de Educação do Centro (DREC), o Centro 

Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Coimbra (CDSSSC) e o Hospital Pediátrico de 

Coimbra (HPC) com o objectivo de desenvolver uma estrutura que garantisse, a detecção precoce das 

situações de crianças em risco de atraso de desenvolvimento e a consequente intervenção, 

objectivando promover circunstâncias favorecedoras de processos de desenvolvimento saudáveis, 

numa lógica de acção de base comunitária e de articulação de serviços preexistentes (Cruz et al., 

2003). 

Ao longo da primeira metade da década de 90, muitas outras estruturas de IP foram surgindo no país, 

assinalando-se a existência em 1994 de 37 estruturas de IP em todo o país, repartidas entre os serviços 

públicos e privados. Este processo culminou em 1999 com a publicação de um Despacho Conjunto do 

Ministério do Trabalho e Segurança Social (MTSS), Ministério da Saúde (MS) e Ministério da 

Educação (ME) (n.º 891/99 de 19 de Outubro) onde se procura regulamentar a prática da IP em 

Portugal (Cruz et al., 2003). 

Devido à influência procedente do movimento de modificação do comportamento o papel passivo dos 

pais alterou-se para um papel de participantes activos como co-terapeutas dos filhos. 

Actualmente deparamo-nos com a necessidade de alargar os esforços da intervenção para o contexto 

comunitário onde se insere a família. Estas sucessivas alterações têm origem nas contribuições 

conceptuais do Modelo Ecológico de Desenvolvimento de Brofenbrenner (1979) e o Modelo 

Transaccional de Desenvolvimento de Sameroff e Chandler (1975) 

Segundo os autores Bailey & Wolery (1992, cit. por Bairrão, 1994), a educação compensatória 

procurava prevenir o insucesso escolar futuro, proporcionando experiências pré-escolares às crianças 

socialmente desfavorecidas  



Apesar destes programas de educação compensatória não eliminarem o insucesso escolar, nem outras 

condições a que normalmente se associam as pessoas que vivem em condições sociais muito 

desvantajosas (como por exemplo a dependência de subsídios da Segurança Social ou a delinquência), 

vão chamar a atenção para a necessidade de os programas serem explícitos, com objectivos claros e 

exequíveis. Este é pois, um legado importante a ter em conta na Intervenção Precoce (Meisels & 

Shonkoff, 2000). 

Enquanto nos anos 60 a atenção estava direccionada sobretudo para as crianças oriundas de famílias 

de nível sócio-económico baixo, nos anos 70 há um grande investimento nas necessidades das crianças 

com incapacidades e na formação de profissionais para trabalharem com estas crianças. 

A educação especial ao nível da educação de infância tornou-se uma prioridade assim como a 

formação de educadores de infância especializados, tendo início um conjunto de orientações para a 

certificação desta nova dimensão de educação pré-escolar (Stile, Abernathy, Pettibone & Wachtel, 

1984, cit. por Meisels & Shonkoff, 2000). 

Na opinião de Bailey & Wolery (1992), o termo Intervenção Precoce tem sido utilizado para descrever 

um conjunto de serviços destinados a crianças com necessidades educativas especiais e às suas 

famílias. 

Neste sentido, várias definições têm acompanhado a evolução do conceito de Intervenção Precoce. 

Assim, para Bricker, Bailey e Bruder (1984), a Intervenção Precoce evidenciava-se por um conjunto 

de esforços que tinham como objectivo eliminar défices já existentes ou que se previam poderiam vir a 

existir nas crianças nos primeiros trinta e seis meses de vida, utilizando intervenções terapêuticas ou 

educacionais. 

Dunst (1985) propõe-nos uma descrição mais alargada de Intervenção Precoce, como um processo de 

disponibilizar apoio e recursos às crianças e famílias, por membros de redes de suporte social (formal 

e informal) que têm efeitos directos ou indirectos na actividade da criança e da família. 

Shonkoff & Meisels (1990) citam uma definição de Intervenção Precoce, que consiste na prestação de 

serviços multidisciplinares a crianças com incapacidades ou em situação de risco, desde o nascimento 

até aos três anos de vida e às suas famílias. 

Os mesmos autores na sua recente edição do Handbook of Childhood Intervention, apresentam uma 

definição mais alargada (Shonkoff & Meisels, 2000, p. XVIII): 

 

 A Intervenção Precoce consiste na disponibilização de serviços multidisciplinares a crianças 

dos 0 aos 5 anos de forma a promover a saúde e o bem estar, aumentando as competências 

emergentes, minimizando os atrasos de desenvolvimento, remediando as incapacidades 

existentes ou emergentes, prevenindo a deteriorização funcional e promovendo a adaptação 

parental e o funcionamento da família. Estes objectivos são completados pela 



disponibilização de serviços desenvolvimentais, educacionais e terapêuticos individualizados 

para as crianças e apoio para as famílias. 

Para Thurman (1997), o termo Intervenção Precoce pode ser definido como um conjunto de serviços 

concebidos a partir de uma parceria estabelecida com as famílias, com o objectivo de lhes 

proporcionar o seu bem-estar e o bem-estar das crianças em risco biológico ou ambiental. Segundo 

esta autora, em termos genéricos o termo Intervenção Precoce pode ser aplicado aos serviços prestados 

às crianças desde o nascimento até aos 5 anos e às suas famílias. 

Convictos de que tradicionalmente a Intervenção Precoce focaliza-se para crianças mais pequenas (0 

aos 3 anos), é numa perspectiva mais alargada de Intervenção Precoce (0 aos 6 anos), que nos vamos 

situar ao longo deste trabalho, uma vez que a legislação portuguesa que enquadra legalmente a 

Intervenção Precoce (Despacho Conjunto nº 891/99 de 19 de Outubro), refere no ponto 3.1 que: 

a intervenção precoce tem como destinatários crianças até aos 6 anos de idade, especialmente 

dos 0 aos 3, que apresentem deficiência ou risco de atraso grave do desenvolvimento.  

 

Mais recentemente, o Decreto-Lei 3/2008, que define os apoios especializados a prestar na educação 

pré-escolar e nos ensinos básico e secundário dos sectores público, particular e cooperativo, também 

salvaguarda no seu artigo 27º, os Programas de IP, nomeadamente, com a criação de agrupamentos de 

escolas de referência para a colocação de docentes, para esta valência. 

 

Objectivos da Intervenção Precoce 

Os programas de Intervenção Precoce que têm surgido, procuram acompanhar a evolução que se tem 

feito sentir nesta área e foram ampliados a partir de diferentes iniciativas ao nível da Saúde, Educação 

e Serviço Social, distinguindo-se na filosofia que os orienta e nas práticas (Dunst, 1996). No entanto, 

Bailey e Wolery (1992, p. 32) sugerem sete objectivos básicos que deverão estar subjacentes na 

Intervenção Precoce: 

 

- Apoiar as famílias no sentido de as ajudar a atingir os seus próprios objectivos; 

- Promover o envolvimento, independência e competências da criança; 

- Promover o desenvolvimento da criança em áreas-chave; 

- Promover e apoiar as competências sociais da criança; 

- Promover a generalização das capacidades da criança; 

- Proporcionar à criança experiências de vida normalizantes; 

- Prevenir a emergência de problemas e alterações no futuro. 

Em Portugal, o Despacho Conjunto nº 891/99, já citado na Introdução, é o documento que veicula a 

Intervenção Precoce como uma medida de apoio integrado, centrado na criança e na família e 

aconselha determinadas acções de natureza preventiva e habilitativa, enunciando no seu ponto 5, três 

grandes objectivos da Intervenção Precoce: 



a). Criar condições facilitadoras do desenvolvimento global da criança, minimizando 

problemas das deficiências ou do risco de atraso do desenvolvimento e prevenindo eventuais 

sequelas; 

b). Optimizar as condições da interacção criança/família, mediante a informação sobre a 

prática em causa, o reforço das respectivas capacidades e competências, designadamente na 

identificação e utilização dos seus recursos e dos da comunidade, e ainda da capacidade de 

decidir e controlar a sua dinâmica familiar; 

c). Envolver a comunidade no processo de intervenção, de forma contínua e articulada, 

optimizando os recursos existentes e as redes formais e informais de inter-ajuda. 

Em qualquer das situações, a operacionalização destes objectivos, vai depender da forma como os 

programas de Intervenção Precoce vão ser concebidos e desenhados, da formação dos profissionais 

implicados, dos cenários/contextos onde irá decorrer a intervenção e do envolvimento das famílias em 

todo o processo. 

Em suma, a Intervenção Precoce é uma medida orientada para a prestação de serviços educativos, 

terapêuticos e sociais a crianças/famílias em risco com o objectivo de minimizar efeitos nefastos ao 

seu desenvolvimento. A IP prioriza o papel das famílias de forma a desenvolver as suas competências, 

procurando capacitá-las, cada vez mais, para o acompanhamento das suas crianças. 

Elegibilidade para a Intervenção Precoce 

Segundo Benn (1993) e Brown & Brown (1993), definir a população (crianças e famílias) que deverá 

beneficiar dos serviços de intervenção precoce é uma tarefa difícil e nem sempre consensual. 

As crianças que apresentam incapacidades, com sinais físicos visíveis, são facilmente identificadas 

pelos serviços de saúde (Hospital, Centro de Saúde), logo após o nascimento. No entanto, nas 

situações que são menos evidentes, em consequência de condições biológicas, psicológicas ou sociais 

desfavoráveis, esta identificação pode acontecer tardiamente ou passar até inobservada. 

Brown e Brown (1993) identificaram três categorias que podem ser referenciadas/ elegíveis para IP, na 

definição de crianças com incapacidades: 

  a primeira categoria inclui as crianças com risco estabelecido. Neste grupo estão 

incluídas as crianças que têm um diagnóstico de condições físicas ou mentais graves e 

por isso têm grande probalidade de apresentarem atrasos no seu desenvolvimento. São 

aqui consideradas as crianças com anomalias cromossómicas (por exemplo o 

Síndroma de Down), alterações sensoriais e emocionais graves, anomalias 

metabólicas, microcefalia, síndroma alcoólico fetal, entre outras. 



 a segunda categoria inclui as crianças com atraso no desenvolvimento. Neste grupo 

são consideradas as crianças que apresentam atrasos numa ou mais áreas do seu 

desenvolvimento. 

 a terceira categoria diz respeito às crianças em risco. São as crianças que por 

condições biológicas ou ambientais adversas podem ter o seu desenvolvimento 

comprometido no futuro. 

-se àquelas crianças que 

de factores biológicos e ambientais que poderão indiciar futuros atrasos no seu desenvolvimento. 

Podem assim, ser definidas duas categorias principais de risco: Risco Biológico e Risco Ambiental. 

No Risco Biológico, são incluídas as crianças com antecedentes e histórias clínicas e familiares que 

poderão originar atrasos no desenvolvimento, por exemplo, baixo peso ao nascer, anóxia ou alterações 

e doenças no recém-nascido. Associada a esta categoria, está o conceito de Pasamanick e Knoblock 

-

natais e peri-natais originariam de uma forma determinada atrasos no desenvolvimento da criança. 

Esta linearidade é confrontada por estudos empíricos que apontam o facto de que ambientes 

estimulantes ajudam a criança a ser capaz de ultrapassar os problemas (Brown e Brown, 1993). 

No Risco Ambiental, estão incluídas as crianças cujas histórias pessoais e familiares estão associadas a 

alterações do ambiente familiar ou a problemas sociais graves e que poderão também provocar atrasos 

no desenvolvimento da criança. 

Tal como no risco biológico, não há relação linear entre os factores de risco e os possíveis défices que 

daí poderão advir. Isto é, se houver uma intervenção adequada e atempada, pode haver uma alteração 

neste determinismo imposto pelas condições ambientais adversas (Bairrão, 1994). 

 

 

 

 

 

 

(Texto amavelmente cedido pela Dra. Fátima Martins, membro do Conselho Geral do Agrupamento 

de Escolas de Estarreja) 


