
PRESS KIT



A Fundação Brazelton/Gomes-Pedro para as Ciências do 
Bebé e da Família tem por objecto «promover, realizar e patroci-
nar projectos e actividades de investigação, formação e divulga-
ção científica e tecnológica, social e cultural, na área das Ciên-
cias do Bebé e da Família».

Neste contexto, é inequivocamente inovador o propósito da 
Fundação fazendo convergir, contingentemente, objectivos 
científicos inspiradores de uma intervenção clínica essencial-
mente preventiva.

As filosofias emanantes são as da Saúde, as da Educação, as da 
Justiça, as do Ambiente e as da Promoção Social visando a 
construção dum novo conhecimento, primordialmente no seio 
dum meio científico onde a Fundação Brazelton/Gomes-Pedro 
está implantada.

O carácter inovador do objecto da Fundação, radica-se numa 
proposta central de reformar conceitos clínicos tradicionais no 
que se refere à abordagem do Bebé, da Criança e do Jovem e 
das respectivas Famílias, com relevo para o reforço dos vínculos, 
garantida a identificação de cada resiliência, tanto individual 
como grupal.

O paradigma das Ciências do Bebé é representado pela criação 
de Brazelton – em 1973 – duma abordagem inovadora na 
avaliação do recém-nascido em partilha com a família, conhe-
cida em todo o mundo como «NBAS» ( Neonatal Behavioral 
Assessment Scale)».

O outro paradigma mais na linha das Ciências da Família é 
representado pelo modelo «Touchpoints» o qual pressupõe que 
a identidade de cada criança e de cada família opere como 
factor inspirador da nossa intervenção, na intenção de construir 
uma aliança do profissional com os pais do bebé, tendo em vista 
a génese de uma parentalidade saudável e investida.

Estes dois paradigmas centram as áreas de actuação da Funda-
ção Brazelton/Gomes-Pedro para as Ciências do Bebé e da 
Família.
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