
 

O Centro de Estudos do Bebé e da Criança (CEBC) do Hospital Dona 

Estefânia - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, Lisboa, 

Portugal, vai organizar o curso de formação: 

Saúde mental e neurodesenvolvimento 

O diagnóstico no Bebé e na Criança  

baseado na DC:0-5®, a “Classificação Diagnóstica das Perturbações 

de Saúde Mental e do Desenvolvimento na Infância dos 0 aos 5 anos” 

A formação, que é gratuita, decorrerá nos dias 24 e 25 de maio de 

2021, online, e será transmitida a partir do Auditório 2 da Fundação 

Calouste Gulbenkian, em Lisboa, Portugal. Esta formação tem o 

patrocínio científico da Sociedade Portuguesa de Pediatria e da 

Associação Nacional de Internos de Psiquiatria da Infância e da 

Adolescência e o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Trata-se de uma formação em neurodesenvolvimento e em saúde 

mental da primeira infância, e que pretende divulgar e promover a 

utilização da classificação “DC:0-5®, a Classificação diagnóstica das 

Perturbações de Saúde Mental e do Desenvolvimento na Infância dos 

0 aos 5 anos” 



Nesta classificação, originalmente desenvolvida pela organização 

americana dedicada à primeira infância - ZerotoThree®, está reunido o 

melhor conhecimento disponível sobre investigação, prática clínica e 

desenvolvimento dos 0 aos 5 anos.  

A compreensão e a sistematização das especificidades das perturbações 

do neurodesenvolvimento e da saúde mental nesta faixa etária requer 

uma classificação que proponha uma abordagem multiaxial destas 

perturbações, e que permita, de facto, estabelecer o diagnóstico e 

discutir os diagnósticos diferenciais.  

Este é o motivo principal para adoção da Classificação Diagnóstica das 

Perturbações da Saúde Mental e do Desenvolvimento DC:0-5® e não de 

outras classificações, como a DSM 5® (Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders) e a ICD10® (International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Programs) que são usualmente utilizadas 

para outras faixas etárias e insuficientes em idades precoces. 

O Centro de Estudos do Bebé e da Criança, é uma estrutura única no 

Serviço Nacional de Saúde de Portugal, que junta a Unidade da 

Primeira Infância da Especialidade de Pedopsiquiatria e a Unidade de 

Desenvolvimento da Área de Pediatria do Hospital Dona Estefânia, 

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. 

 



Esta junção tem possibilitado uma real articulação dos cuidados muito 

diferenciados na área do neurodesenvolvimento infantil e saúde mental 

dando uma resposta terapêutica adequada às exigências da infância 

precoce. 

A formação é inteiramente gratuita porque pretendemos contribuir 

para a divulgação, partilha e discussão do que pensamos ser a boa 

prática na primeira infância.  

O acesso é aberto a todos os interessados mediante inscrição prévia. 

Naturalmente montar um evento destas dimensões tem um conjunto de 

despesas associadas. Se quiser contribuir para o pagamento dos custos 

da organização desta formação, a transferência bancária deverá ser feita 

para o IBAN - PT50000700001416200019523 com a referência "Curso 

DC:0-5". Não há nenhum valor estipulado. 

O comprovativo da transferência deverá ser enviado para o 

e-mail do secretariado: cursodeclassificacaodc05@gmail.com 

Fica o nosso agradecimento.  

Ao inscrever-se terá também acesso a um desconto de 30% na compra 

da tradução portuguesa do Manual de Classificação DC:0-5 - Manual 

de Classificação Diagnóstica das Perturbações de Saúde Mental e do 

Desenvolvimento da Infância, 

1a edição, Braga: Psiquilibrios Edições, 2020. As instruções para 

beneficiar deste desconto serão facultadas após a inscrição no curso.  



As credenciais de acesso à sala Zoom serão divulgadas numa fase mais 

tardia.  

Estamos ansiosamente à vossa espera! 

A Comissão Organizadora 
Pedro Caldeira da Silva, Cristina Martins Halpern, Rita Rapazote, Giulia 
Riggi, Henrique de Brito, Joana Macieira, Maria Tareco, Sara Pires, Sara 
Ticló, Sofia Vaz Pinto  

Inscrição: 
Gratuita, com a possibilidade de contribuir para os custos da 
organização. IBAN - PT50000700001416200019523 com a referência 
Curso DC:0-5. Não há nenhum valor estipulado. 

Link de Inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScXFYNVivswuA1LgMphwN-m-
rlOXZazYAmei8WTVugBGGTwmw/viewform 

   

Organização: 
Centro de Estudos do Bebé e da Criança (CEBC), Hospital Dona 
Estefânia, R. Jacinta Marto 1169-045 Lisboa Portugal  

Telefone +351213596535 

e-mail do secretariado: cursodeclassificacaodc05@gmail.com 
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