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A evidência científica estabelece uma base empírica sólida, que de-
monstra a importância dos primeiros anos no estabelecimento da 
aprendizagem ao longo da vida e corrobora de forma inequívoca a 
convicção expressa no conhecido ditado popular “de pequenino se 
torce o pepino”. 
Curiosamente, uma imensa quantidade de investigação em neurociên-
cias feita nas últimas décadas, converge de forma notável com muitos 
séculos de senso comum, nos princípios básicos que estão na base do 
desenvolvimento  nos primeiros anos de vida.
A Intervenção Precoce na Infância (IPI) consiste numa gama de 
serviços multidisciplinares prestados a crianças dos 0-5 anos, com 
perturbações do seu desenvolvimento ou fatores de risco, de forma 
a promover saúde e bem-estar, reforçar competências emergentes, 
minimizar atrasos, remediar disfunções, prevenir deterioração funcio-
nal e promover capacidades parentais adaptativas e funcionamento 
familiar em geral 1.
A IPI não é uma técnica específica.  É um processo que se inicia no 
rastreio universal e identificação dos problemas de desenvolvimento 
e fatores de risco biológicos e ambientais, idealmente realizado pelos 
cuidados de saúde primários em consultas de saúde infantil, passa 
pela seleção dos casos a apoiar, pela avaliação da criança no seu 
contexto sociofamiliar e pela elaboração e implementação de um plano 
individualizado de intervenção. 
O conceito e essencialmente as práticas de IPI têm evoluído de forma 
bastante significativa. De serviços “centrados na criança”, utilizando 
métodos semelhantes aos utilizados pela educação especial e tera-
pias com crianças mais velhas, evoluiu para uma gama de serviços 
individualizados, “centrados na família”, prestados por equipas trans-
disciplinares, de forma inclusiva, numa base  comunitária. 
A década de 90 foi a mais produtiva no campo da IPI em Portugal. 
Evoluiu de um serviço emergente, prestado numa lógica centrada na 
criança, para uma área em rápido crescimento, com um enquadra-
mento conceptual completamente diferente 2,3,4. Parte desta extra-
ordinária evolução foi desencadeada pela implementação em 1989 
do Projeto Integrado de Intervenção Precoce do Distrito de Coimbra 
(PIIP), que resultou da articulação formal da Administração Regional 
de Saúde (ARS) do Centro, do Centro de Desenvolvimento da Criança 
do Hospital Pediátrico de Coimbra, (Centro Hospitalar de Coimbra), 
da Direção Regional de Educação, do Centro Distrital de Segurança 

Intervenção precoce em Portugal    
do Projeto Integrado de Intervenção Precoce do Distrito de Coimbra (PIIP) 
ao Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI)

Social de Coimbra e da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 
Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) 5.
O PIIP foi um programa de IPI de base comunitária, que tinha por obje-
tivo prestar serviços individualizados e abrangentes, a crianças, inicial-
mente dos 0-3 anos, posteriormente dos 0-5 anos,  com necessidades 
especiais e suas famílias, envolvendo formalmente Saúde, Educação 
e Segurança Social. A sua implementação constituiu o ponto de par-
tida dum processo sem retorno, do desenvolvimento da intervenção 
precoce em Portugal. 
O modelo concetual baseado numa intervenção ecológica e centrada 
na família e a estrutura intersectorial do PIIP de Coimbra, que incluía 
equipas concelhias de intervenção coordenadas por uma equipa dis-
trital, envolvendo em ambos os níveis elementos dos 3 setores e de 
instituições locais, iniciou uma mudança paradigmática na IPI em Por-
tugal 4,5. 
Este processo culminou na publicação em 1999 do Despacho Conjun-
to 891/99, dos Ministérios da Saúde, Educação e Segurança Social, 
e posteriormente do Decreto-lei 281/2009, que criou e regulamenta 
o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI). Este 
sistema desenvolve-se através da atuação coordenada dos Ministérios 
do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS), da Saúde (MS) e da 
Educação (ME), com envolvimento das famílias e da comunidade 6,7.
O sucesso e a eficácia da intervenção junto de crianças e famílias 
resultam necessariamente do assegurar por cada um dos parceiros, 
não só da sua participação em trabalho intersectorial nas diferentes 
equipas (nacional, regionais, distritais e locais), mas também do cum-
primento adequado das suas funções específicas.

As funções específicas do Ministério da Saúde incluem, entre outras 7:

• Assegurar a deteção, sinalização e acionamento da IPI
•  Encaminhar as crianças para consultas ou centros de desenvol-

vimento, para efeitos de diagnóstico e orientação especializada.
•  A ineficácia na identificação atempada de crianças elegíveis para 

intervenção precoce pelos Cuidados de Saúde Primários (CSP), 
assim como a demora exagerada no atendimento em consultas 
de desenvolvimento de crianças-alvo para serviços de interven-
ção precoce, são dos principais responsáveis pelo atraso no iní-
cio da IPI e dos fatores que mais comprometem a sua qualidade 
e eficácia.



4

20
16

// 3
8 (

1)
: 0

3-
04

SA
ÚD

E 
IN

FA
NT

IL
AB

RI
L

EDITORIAL

Objetivamente, quando se avalia o sistema, constatam-se a este res-
peito em todo o país, falhas generalizadas por parte dos serviços da 
saúde, concretamente a não sinalização ou a sinalização tardia de 
crianças e famílias para as Equipas Locais de Intervenção (ELI), asso-
ciadas a uma reduzida capacidade de resposta por parte das consul-
tas e centros de desenvolvimento. 

A entrada em vigor de legislação na área da IPI e a atribuição de res-
ponsabilidades específicas ao Ministério da Saúde, torna imperioso 
que os serviços de saúde se organizem a nível nacional, de forma a:

•  Assegurar um sistema de deteção, sinalização, avaliação e acio-
namento do processo de IPI, o mais eficaz possível. Esta é clara-
mente uma tarefa da responsabilidade dos CSP;

•  Melhorar a participação dos profissionais dos CSP, nas equipas 
locais de IPI;

•  Assegurar o acesso imediato a consultas/centros de desenvol-
vimento, de todas as crianças envolvidas na IPI, para efeitos de 
diagnóstico e orientação especializada;

•  Garantir uma boa coordenação entre os CSP, as consultas de de-
senvolvimento e as estruturas regionais e locais do SNIPI, nomea-
damente através da criação de “consultas de referência para a IPI”.

José Boavida Fernandes
Pediatra do Neurodesenvolvimento do Hospital Pediátrico, 

Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC)
Representante do Ministério da Saúde na Comissão de Coordenação,

Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI)
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