




A importância da primeira infância

A chegada da criança na família



Objetivo

Sobre o que estamos falando?
Gravidez

Adoção/Guarda



Esperançar
esperançar

esperar

A chegada de uma criança é um processo ativo.
Não começa no nascimento ou na saída da fila de adoção.



Novidade...

Estamos preparados?

Mudança no ciclo de vida familiar



Primeiramente, vamos refletir sobre alguns conceitos.



Tornar-se pai e mãe



E, então...  para que ter filhos?



Motivações para TER um filho ou SER mãe/pai

Verdadeiro ou falso?



Planejamento familiar

Decidi ser mãe. 
Decidi ser pai.
Agora, a criança 
precisa ser 
ADOTADA pela 
família.
Ela precisa ocupar 
um lugar SIMBÓLICO 
e AFETIVO.



Gestação
O que acontece em cada 
trimestre gestacional?

Ciclo gravídico puerperal

AlteraçõesAmbivalência afetiva



Gestação – psicoeducação
Orientações como aspectos facilitadores para o parto.
Hoje: gestação como processo e pré-natal psicológico.

Ciclo gravídico puerperal



Gestação – saúde física e emocional

O feto constrói hipóteses sobre a vida que o espera – como em 
uma “previsão do tempo”, ele precisa se preparar para as 

condições futuras. 

Gestação – o bebê



Gestação – preparação para o parto

Gestação – Plano de Parto



Gestação – rede de apoio e plano de pós-parto
Contatos úteis
DeliveryPlano de pós-parto

Expectativas – idealização da criança



Expectativas – idealização da família 



A criança REAL

adotada lugar simbólico



A criança REAL em caso de ADOÇÃO



Vinculação familiar – da prova de fogo (puerpério) 
ao resto da vida



Saúde mental materna e primeira infância



A importância da rede de apoio

Convivência familiar e comunitária



Referências
Atividades para o desenvolvimento da inteligência emocional nas 

crianças
Cuidadores da primeira infância

A criança em desenvolvimento

Psicologia na prática obstétrica

Cuidados maternos e saúde mental

As mudanças no ciclo de vida familiar

Família e casal



Por que o amor é importante

Psicologia 
na prática obstétrica

Psicanálise e ações de 
prevenção na primeira infância

Psicologia da gravidez

Nós estamos grávidos
Vínculo e afetividade

Comunicação não-violenta

Se os bebês falassem
O bebê

Obrigada!
thanandra.dias@gmail.com




