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cuidar do
que nos
faz humanos
desde os
primeiros anos.
porque mentes
saudáveis criam
um mundo melhor.

Caro jornalista,
Este Guia vai facilitar o seu acesso à
ABENEPI. Conheça, de forma detalhada,
as possibilidades que a instituição oferece
sobre diversos assuntos relacionados ao
neurodesenvolvimento da criança e do
adolescente. A associação existe há 52
anos e, pela expertise dos profissionais
associados, tem muito a contribuir disponibilizando especialistas de áreas distintas
para entrevistas, artigos e consultorias.
De caráter interdisciplinar e multiprofissional, a organização se diferencia pelos
diversos saberes complementares reunidos em torno da causa da infância, do
propósito de cuidar do que nos faz humanos desde os primeiros anos, convictos de
que isso é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Cuidar das crianças para que se desenvolvam bem, com
mentes saudáveis, não é cuidar do futuro.
É fazer pelo presente. É nosso interesse
conversar com as famílias, educadores
e profissionais que lidam com a infância,
além da sociedade em geral.
Por meio da imprensa, é possível levar essa
importante mensagem para o mundo:
mentes saudáveis constroem um mundo
melhor. Nossos porta-vozes estão espalhados pelo território nacional. Composta
por capítulos estaduais, os integrantes
da ABENEPI são capazes de atender a
imprensa de forma regionalizada. Por isso,
conte conosco e, sempre que precisar,
procure nossa assessoria de imprensa por
meio dos contatos que seguem. Iremos
lhe atender com conteúdo e agilidade.

CONTATOS:
ÁRVORE
Laboratório de
Comunicação Corporativa
Aline Rosa
aline@arvore.cc
(31) 98892-3987
//arvore.cc
@arvore.cc
(31) 3194-8700

QUEM É A ABENEPI
Alguns marcos na
história da ABENEPI

4 de janeiro de 1967:
Fundação da ABENEPI –
Associação Brasileira de
Neuropsiquiatria Infantil.

8 de setembro de 1981:
Associação Brasileira de
Neurologia e Psiquiatria Infantil

21 de setembro de 1993:
Associação Brasileira de
Neurologia e Psiquiatria Infantil
e Profissões Afins
Uma associação de
caráter científico, com
abordagem interdisciplinar
e multiprofissional, em prol
de uma causa: educação e
desenvolvimento saudável
e integral da criança e do
adolescente. Buscamos divulgar
informações esclarecedoras
e de apoio aos diagnósticos e
intervenções na infância e na
adolescência.

ALGUNS ASSUNTOS
QUE ABORDA

Educação na
escola e em casa
• A criança e a escola
• A criança no mundo atual
• Como lidar com adolescentes
• Disciplina positiva
• Educação e aprendizado
• Limites necessários para cada faixa etária
• Linguagens escolares
• Neuroeducação
• Papel dos pais e responsáveis
• Adoção
• Novas configurações familiares
• Psicoeducação
• Psicopedagogia
• Dinâmica familiar como fator de risco ou
proteção nas doenças mentais

A criança em risco
•

Abuso físico, sexual e emocional

• Suicídio
• Traumas e tragédias

Comportamentos
• Adolescente transgressor
• Bullying
• Comportamento agressivo
• Comportamento suicida e auto lesão
• Inclusão escolar e social
• Piercing, tatuagens
• Automutilações
• Violência infantil

ALGUNS ASSUNTOS
QUE ABORDA
Sintomas e Patologias
• Autismo
• Deficiência intelectual
• Epilepsia
• Transtorno do Déficit de Atenção
/ Hiperatividade
• Transtorno Obsessivo Compulsivo
• Transtornos comportamentais
• Transtornos de ansiedade
• Transtornos de aprendizagem:
Dislexia, Disgrafia,
DiscalculiaTranstornos de humor
• Transtornos do sono
• Transtornos emocionais
• Transtornos sensoriais

Recursos e cuidados
• Comunicação alternativa e aumentativa
• Comunicação não violenta
• Espiritualidade na infância
• Estímulos artificiais X naturais
• Intervenção medicamentosa
• Fonoaudiologia
• Canabidiol: prós e contras
• Prevenção de doenças/transtornos
• Novas tendências em psicoterapia
• Psicanálise e mentalização no tratamento
de adolescentes
• Treinamento de habilidades sociais

Tecnologia
• Contato com a tecnologia
• Intoxicação digital
• Tecnologia como possibilidade terapêutica

ALGUNS ASSUNTOS
QUE ABORDA
Hábitos saudáveis
• A importância da atividade física
• Importância da nutrição adequada
• Importância das brincadeiras
• Importância do contato com a natureza
• Importância do sono
• Importância da espiritualidade na
infância e adolescência

Desenvolvimento
• Apego seguro e
neurodesenvolvimento
• O neurodesenvolvimento
do lactente
• Os primeiros 1000 dias
• Importância da primeira
infância na formação
da personalidade
• Prematuridade

Avanços científicos
• Novidades científicas
relacionadas à área
• Resultados de trabalhos
realizados

Gênero e sexualidade
• Questões de gênero na
atualidade
• Sexo: como e quando
abordar
• Sexualidade
E outros...

Doenças Neurológicas
• AVC
• Doenças
desmielinizantes
• Doenças raras
• Erros inatos do
metabolismo
• E outros...

PROFISSIONAIS 		
QUE INTEGRAM
Somos profissionais de
diversas especialidades e
pesquisadores dedicados a
essa causa, conscientes da
interdependência entre as
profissões para o diagnóstico,
tratamento e atenção integral
às crianças e suas famílias.
Somos psiquiatras, neurologistas,
pediatras, psicólogos,
neuropsicólogos, fonoaudiólogos,
fisioterapeutas, psicoterapeutas,
psicomotricistas, terapeutas
ocupacionais, educadores,
psicopedagogos e
pesquisadores.
Acreditamos no
poder regenerador e
transformador da ciência
e do cuidado.

Reconhecemos a condição
especial da criança e do
adolescente no mundo.

Irradiamos uma visão
de mundo baseada na
ciência, em evidências,
de forma empática.

Conscientes de que
lidamos com aquilo que
nos define e nos diferencia
como espécie.

