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Prezados(as) alunos(as), sejam bem-vindos(as) ao curso:
Crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor: o papel da Atenção Primária à Saúde!

Este curso tem o intuito de capacitar os profissionais de saúde da Atenção Primária à Saúde para 
a identificação do atraso no desenvolvimento neuropsicomotor em crianças e para a estimulação 
precoce em rede de atenção.

Ao final desse curso você deve:

APRESENTAÇÃO DO CURSO

- Conhecer os principais marcos motores do desenvolvimento infantil típico;

- Conhecer os principais fatores de risco para detecção e prevenção de atrasos neuropsicomo-
tores;

- Conhecer a organização e importância do Programa de Estimulação Precoce e orientações de 
exercícios e estímulos que qualificam o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças entre 0 a 
36 meses de idade;

- Discutir sobre as atribuições das equipes da APS no acompanhamento de crianças com atraso 
no desenvolvimento neuropsicomotor e identificar outros pontos de atenção na Rede de Atenção 
à Saúde (RAS).

Os conteúdos do curso foram foi divididos em 4 unidades de aprendizagem:

UNIDADE 1 Desenvolvimento neuropsicomotor da criança

UNIDADE 2 Fatores de risco, sinais de alerta e detecção precoce de atrasos neuropsicomotores

UNIDADE 3 Estimulação precoce

UNIDADE 4
Atribuições das equipes de Atenção Primária à Saúde no acompanhamento das 
crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor
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Você deverá realizar todas as atividades de avaliação propostas pelo curso para que possa receber o seu 
certificado de conclusão. Lembre-se de que todas as atividades de avaliação devem ser respondidas 
também no Ambiente Virtual Moodle Telessaúde para verificar se suas respostas estão corretas.

Ao longo do texto foram utilizados marcadores para facilitar a compreensão dos temas propostos:

Palavras do Professor: Dicas do professor a respeito do tema.

Saiba mais: Indicações de outras fontes de informação sobre o 
assunto, como livros, trabalhos científicos, sites e outros mate-
riais, para aprofundamento do conteúdo;

Para refletir: Perguntas disparadoras realizadas ao longo do 
texto para promover a reflexão sobre o seu cotidiano de trabalho. 
Aproveite estas questões para refletir sobre os temas durante as 
reuniões de equipe.

Desejamos a todos um bom curso!
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INTRODUÇÃO

A Portaria 3502/2017 publicada pelo Ministério da Saúde orienta estados e municípios sobre a organização 
do cuidado integral, em rede, de crianças com diagnóstico de síndrome congênita associada à infecção 
pelo vírus Zika (SCZ) e síndromes causadas por sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes 
vírus (STORCH). 

Considerando esta demanda Ministerial, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC), por 
meio da Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAPS), da Fundação Catarinense de Educação Especial, 
das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Santa Catarina e da Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC), identificou a necessidade de qualificar os profissionais da Atenção Primaria 
à Saúde (APS) para o diagnóstico de crianças com Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor e para 
medidas de estimulação precoce das crianças, em rede. 

Considerando que a APS é a porta de entrada preferencial no SUS, coordenadora e ordenadora do cuidado 
em rede, a qualificação dos profissionais que atuam neste nível de atenção à saúde torna-se importante 
para garantir o acesso e o acompanhamento adequado do desenvolvimento das crianças.

Nota: Os termos “desenvolvimento motor” e “desenvolvimento neuropsicomotor” são 
frequentemente utilizados na literatura como sinônimos. Neste curso, optamos pelo termo 
“desenvolvimento neuropsicomotor”
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Unidade 1 - Desenvolvimento neuropsico-
motor da criança

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
Nesta unidade de aprendizagem você conhecerá os principais marcos motores do desenvolvimento infantil 
típico.

O desenvolvimento da criança é caracterizado pela aquisição de um repertório de habilidades em diversas 
áreas, como: motora, sensorial, cognitiva, comportamental e da linguagem. Tem seu início no momento 
da concepção, sendo relacionado ao amadurecimento do sistema nervoso e as relações socioafetivas 
(OPAS, 2005). 

O entendimento sobre o desenvolvimento normal da criança em todos os seus aspectos, incluindo 
as influências ambientais, além de detectar possíveis alterações do desenvolvimento, auxiliam na 
integralidade do cuidado. Atividades de promoção da saúde saem do foco da doença e atentam para 
os pontos fortes sobre a família e como os profissionais de saúde podem ajudá-los a melhorar as 
potencialidades da criança. Atividades de promoção da saúde da criança focam no bem-estar e supervisão 
da saúde (HAGAN, SHAW, DUNCAN, 2017).

Nesta unidade será dada atenção especial ao desenvolvimento neuropsicomotor normal.

O processo de desenvolvimento motor é caracterizado por marcos relacionados com a idade cronológica, 
os quais podem ser considerados habilidades ou comportamentos adquiridos ou modificados (GALLAHUE, 
OZMUN, GOODWAY, 2013). As mudanças ocorrem de maneira gradual, em períodos contínuos a partir 
de uma sequência ou sobreposição de etapas. A sequência do desenvolvimento acontece na direção 
céfalo-caudal, ou seja, ocorre a partir do controle da cabeça em direção ao controle das extremidades, 
geralmente no sentido proximal para distal, por exemplo, do tronco em direção aos membros, e ainda 
dos movimentos mais amplos e globais para aqueles mais específicos (WILLRICH, AZEVEDO, FERNANDES, 
2009; HALPERN et al., 2002).

Há consenso na literatura especializada sobre o tema de que o desenvolvimento motor da criança não 
depende apenas da maturação do sistema nervoso central (SNC), mas também de vários outros fatores, 
como os biológicos, os relacionais, os afetivos, os simbólicos, os contextuais e os ambientais (FORMIGA, 
PEDRAZZANI, TUDELLA, 2010; GONÇALVES, GONÇALVES, PEROTTI JÚNIOR, 1995). Essa pluralidade 
de fatores e dimensões envolvidas com o desenvolvimento infantil se expressa nas vivências e nos 
comportamentos dos lactentes e das crianças, na maneira como agem, reagem e interagem com objetos, 
pessoas, situações e ambientes. Com isso, sabe-se que ambientes desafiadores agem de forma positiva 
na aquisição das habilidades motoras, minimizando assim, possíveis atrasos no desenvolvimento motor 
(CAÇOLA et al., 2011).
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Pode-se dizer que a aquisição de marcos motores de desenvolvimento pelas crianças depende 
do funcionamento do SNC e do funcionamento dos diferentes sistemas do organismo, bem como 
da quantidade e da qualidade dos estímulos, e das relações que a criança vivencia. Naturalmente, 
fatores endógenos e exógenos que perturbem o desenvolvimento podem provocar, com maior ou 
menor intensidade, desvios nesse processo.

Observe abaixo, no Quadro 1, os marcos do desenvolvimento motor do nascimento até os três anos de 
idade:

IDADE MARCOS DO DESENVLVIMENTO MOTOR INFANTIL

RECÉM-NASCIDO

2 semanas: 
• Adaptação ao meio externo;
• Reflexo de sucção, de Moro e preensão, marcha automática;
• Busca fonte luminosa;
• Cabeça proporcionalmente maior do resto do corpo;
• Estruturas cartilaginosas, como as costelas e o esterno;
• Coluna em formato de “C”, adaptações posturais;
• Sons guturais, choro nasal (reação biológica, dor e fome);
• Língua ocupando grande parte da cavidade oral;
• Posição de prono: braços e pernas fletidos sob o tronco;
• Posição de supino: cabeça e tronco descansam sob a superfície com a cabeça 
virada para o lado.

1° MÊS

Supino: 
• Membros flexionados, mãos fechadas devido à hipertonia fisiológica;
• Cabeça virada para o lado;
• Membros inferiores mais livres, geralmente fletidos sobre o abdômen;
• Movimentos amplos, variados e estereotipados;
• Reflexo de Moro.

Prono: 
• Peso sobre na face;
• Levanta a cabeça voluntariamente; 
• Flexão de membros inferiores.

Quadro 1. Marcos do desenvolvimento motor (0 - 3 anos)
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2° MÊS

Supino: 
• Postura assimétrica;
• Presença do Reflexo Tônico Cervical Assimétrico (RTCA);
• Acompanha visualmente os objetos e face humana, geralmente até linha média.

Prono: 
• Consegue elevar a cabeça à 45º, porém não a mantém elevada;
• Membros inferiores um pouco mais estendidos, ainda em flexão.

Sentado: 
• Cabeça elevada intermitentemente;
• Postura cifótica de tronco.

3° MÊS

• Sorriso social
Supino: 
• Melhora do controle cervical;
• Cabeça na linha média;
• Acompanha com os olhos objetos para ambos os lados;

Prono: 
• Descarga de peso nos antebraços; 
• Eleva a cabeça a 90º;
• Movimento de tronco e cabeça na linha média.

Sentado:
• Cabeça elevada, com oscilações.

4° MÊS

• Postura mais simétrica, mãos na linha média, mantém cabeça centralizada;
• Olhos mais ativos, atenção visual com melhora da estabilidade cefálica e 
orientação no espaço.

Supino: 
• Coloca as mãos em linha média (leva a mão na boca ou no abdome);
• Agarra objetos, mas não consegue soltá-los com facilidade;
• Alcança os joelhos;
• Rola para decúbito lateral;
• Vira em direção à fonte sonora.

Prono: 
• Apoio das mãos com o cotovelo estendido, apoio apenas no abdome;
• Rola acidentalmente para supino.

Sentado: 
• Mantém a cabeça ereta, porém instável.

Quadro 1. Marcos do desenvolvimento motor (0 - 3 anos)
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5° MÊS

Supino: 
• Leva os pés à boca, faz movimento de “ponte” podendo se arrastar;
• Inicia o rolar para prono.

Prono: 
• Faz transferência de peso latero-lateral;
• Rola para supino;
• Faz movimento de “nadar” no chão, pode pivotear.

Sentado: 
• Cabeça mais estável;
• Senta com apoio.

6° MÊS

Supino: 
• Rola para prono;
• Levanta a cabeça espontaneamente.

Prono: 
• Suporte de peso nas mãos, liberando uma delas para alcançar objetos;
• Reação de equilíbrio nesta posição;
• Inicia o arrastar.

Sentado: 
• Permanece por mais tempo com apoio;
• Reação de proteção a frente;
• Pode cair para os lados ou para trás.

7° MÊS

Supino: 
•Reações de equilíbrio presentes.

Prono: 
• Mantém cabeça elevada, apoio no abdome e nas mãos, pode girar ou arrastar-
se;
• Brinca em decúbito lateral. 

Sentado: 
• Músculos de tronco e pelve mais desenvolvidos, melhor estabilidade e retificação 
de tronco nessa postura;
• Equilíbrio de tronco, senta sem apoio.

Quadro 1. Marcos do desenvolvimento motor (0 - 3 anos)
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8° MÊS

Supino: 
• Rola ou puxa-se para sentar.

Prono: 
• Posição de quatro apoios, passa para sentado e vice-versa.
 
Sentado: 
• Inclina-se para frente;
• Reação de proteção para os lados; 
• Controle das rotações;
• Diferentes posturas (“sidesitting” ou sentado de lado, “longsitting” ou sentado 
com as pernas estendidas, sentado em “w”), permitindo a passagem para 
diferentes posturas.

9° MÊS

• Transfere peso para frente, para trás e para os lados, quando em quatro apoios; 
• Melhor controle de tronco na posição sentada, realizando facilmente rotações 
para pegar objetos atrás ou acima;
• Transferência para diferentes posturas;
• Inicio do engatinhar;
• Fica de joelhos e permanece de pé com apoio.

10° MÊS

• Transfere-se de sentado para quatro apoios, para joelhos, para semi-ajoelhado 
e puxa-se para de pé;
• Engatinha ou move-se como “urso”;
• Reação de extensora de proteção para trás, roda em círculos quando sentado;
• Marcha lateral apoiado nos móveis e caminha quando sustentado pelas mãos.

11° MÊS

• Desenvolvimento da postura em pé, capaz de liberar uma das mãos quando 
realiza marcha lateral;
• Caminha empurrando um móvel.

 Linguagem: 
• Pode repetir palavras ditas pelos outros sem o mesmo padrão fonológico;
• Refinamento da motricidade oral;
• Mantém uso de jargão.

12° MÊS

• Capaz de ficar na postura de pé sem apoio;
• Passa da posição em pé para sentado, com dissociação dos membros inferiores;
• Primeiros passos independentes;
• A marcha terá base alargada, abdução de membros superiores e pouco 
movimento de tronco;
• Primeiras palavras.

Quadro 1. Marcos do desenvolvimento motor (0 - 3 anos)
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12° AO 18° MÊS

• Melhora do equilíbrio;
• Redução da base de apoio;
• Sobe e desce escadas engatinhando;
• Refinamento das habilidades motoras grossas e finas; 
• Dá tchau e bate palma.

18° AO 24° MÊS

• Melhora do equilíbrio e desempenho da marcha;
• Senta sozinho numa cadeira;
• Sobe e desce escadas segurando o corrimão;
• Salta com os dois pés;
• Come sozinho com colher, permanece com o antebraço pronado;
• Tira as roupas;
• Empilha torre de 3-4 cubos;
• Palavra frase.

2 ANOS

•Corre com mais coordenação de membros superiores e inferiores;
•Chuta uma bola, quando solicitado;
•Pula no mesmo lugar;
•Pode subir em um banco;
•Sobe e desce escadas sem ajuda;
•Arremessa uma bola;
•Junta duas palavras

3 ANOS

• Não sabem virar ou parar repentina e rapidamente;
• Pode ficar em um pé só ;
• Saltam uma distância de 38 a 61 cm;
• Sabem saltar, usando basicamente uma série regular de pulos com algumas 
variações;
• Sobe e desce escadas sem ajuda;
• Sobe alternando os membros inferiores;
• Recorta com tesoura;
• Desenha círculos e a figura humana simplificada;
• Lava-se sozinho;
• Veste-se sozinho;
• Frases gramaticais.

Fonte: Adaptado de FLEMHMING, 1987; TECKLIN, 2002; GOSSELIN, AMIEL-TISON, 2009; HASSANO, 2011.

Quadro 1. Marcos do desenvolvimento motor (0 - 3 anos)
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Para conhecer um pouco mais sobre a importância da avaliação do desenvolvimento 
motor infantil, assista aos vídeos abaixo:

• Avaliação do desenvolvimento motor de crianças 0-3 anos: https://www.youtube.
com/watch?v=TkMf_OE27cM

• Apurando o olhar para a vigilância do desenvolvimento infantil: https://www.
youtube.com/watch?v=sFRodh3w8C8

Ressalta-se que cada criança tem um ritmo de aquisição de marcos motores e não necessariamente irão 
adquiri-los de acordo com o quadro acima. No entanto, é importante que haja um acompanhamento do 
desenvolvimento infantil e, para que isto aconteça de fato, é importante a utilização de algum, ou alguns, 
instrumentos que possibilitem conhecer as etapas do desenvolvimento, possibilitando a identificação 
de sinais indicativos de alterações e de necessidade de encaminhamento para avaliação e intervenção 
terapêutica precocemente. 

A orientação preventiva é um processo no qual os profissionais de saúde antecipam questões emergentes 
que uma criança e sua família podem enfrentar, fornecendo orientação. Para que a orientação antecipatória 
seja eficaz, ela deve ser oportuna (ou seja, realizada na idade certa), apropriada para a criança e a família 
em sua comunidade e relevante, para que as principais recomendações sejam adotadas pela família 
(HAGAN, SHAW, DUNCAN, 2017). Os mesmos autores citam que é uma oportunidade de abordar tópicos 
importantes de segurança, ajudar a família a resolver problemas de relacionamento, acessar serviços 
comunitários e se envolver com a família, escola, bairro e religião.

O desenvolvimento infantil pode ser acompanhado pela Caderneta de Saúde da Criança, que é um 
documento de extrema importância para acompanhar o desenvolvimento infantil e possibilitar a 
antecipação de orientações. É um documento acessível, gratuito e individual, nele é possível observar 
o desenvolvimento, do nascimento até os 10 anos de idade. Após os 10 anos, utiliza-se a Caderneta de 
Saúde do Adolescente (BRASIL, 2019).

Conhecendo a Caderneta de Saúde da Criança

A caderneta da saúde da criança é dividida em duas partes, a saber:
1. Primeira parte: voltada aos familiares, com informações pertinentes aos cuidados com a saúde do bebê, 
direitos da criança e dos pais, dicas de registro de nascimento, amamentação, vacinação, crescimento e 
desenvolvimento, prevenção de acidentes e violências, e sinais de perigos de doenças graves.
2. Segunda parte: direcionada a todos os profissionais de saúde envolvidos no cuidado à criança. Os 
profissionais que assistem a criança têm a responsabilidade de registrar todas as informações relacionadas 
à sua saúde. 
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Para um efetivo acompanhamento do desenvolvimento global da criança por meio da Caderneta de 
Saúde é necessário que este documento seja levado a todos os serviços de saúde que a criança receba 
assistência, como as consultas de rotina e as campanhas de vacinação. Cabe aos profissionais de saúde 
orientar os pais e cuidadores sobre a importância do preenchimento e o devido acompanhamento do 
desenvolvimento de seu(ua) filho(a) (BRASIL, 2019).

A CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA é diferente para a menina e o menino devido as curvas de 
crescimento, massa corporal e perímetro cefálico serem de acordo com o gênero.

Figura 1. Capa da caderneta de saúde da criança para meninos e menina

Fonte: Disponibilizado online na internet.

Destacamos abaixo aspectos importantes da Caderneta de Saúde da Criança para o acompanhamento do 
desenvolvimento infantil:

1ª Parte:

Na primeira parte da cartilha é dada atenção especial à amamentação e seus benefícios, tanto para o bebê, 
quanto para sua mãe. A amamentação deve ser um momento único para a mãe e seu bebê, fundamental 
para o desenvolvimento do vínculo entre eles. A mãe deve aproveitar para conversar, acariciar, sempre 
olhando nos olhos da criança (BRASIL, 2011; 2015).
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Você pode ter mais informações sobre o aleitamento materno acessando o Caderno de 
Atenção Básica nº 23 (Saúde da Criança): http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/

saude_crianca_aleitamento_materno_cab23.pdf

Veja também dicas de amamentação assistindo aos vídeos abaixo:
• Pega e posicionamento https://www.youtube.com/watch?v=MqcBwc8qH4g
• Prevenção de doenças https://www.youtube.com/watch?v=IpN48M14ZZU

Salienta-se a importância do aleitamento materno exclusivo até os 6 primeiros meses de vida para o 
desenvolvimento, visto que estudos demonstram que ele está relacionado com o melhor desenvolvimento 
motor em relação aos bebês que não tiveram amamentação materna exclusiva até os 6 meses (OLIVEIRA 
et al., 2017).

A utilização de chupetas e mamadeiras pode atrapalhar no processo de amamentação, assim como 
causar problemas na dentição ou atrasos na fala, por isso sua utilização não é necessária! Para casos 
especiais, o Fonoaudiólogo é um profissional habilitado para orientar a conduta adequada.

Paralelo ao desenvolvimento neuropsicomotor, o crescimento pondero-estatural também merece 
atenção. Bebês que nascem prematuros, com baixo peso (massa corporal inferior a 2.500 gramas) ou 
com outros fatores de risco precisam ser acompanhados com mais frequência ou por uma equipe 
especializada. Para tanto , é fundamental a identificação dos fatores de risco e o encaminhamento, 
conforme será explanado nas unidades II, III e IV.

Para possibilitar um contínuo acompanhamento da saúde da criança, o Ministério da Saúde recomenda 
consultas de rotina na 1ª semana de vida, no 1º e 2º meses consecutivos, no 4º mês, no 6º mês, no 9º mês, 
com 1 ano, 1 ano e meio e 2 anos de idade. Após os 2 anos, recomenda-se consultas anuais, próximas ao 
aniversário da criança (BRASIL, 2012; 2019). 

Durante as consultas de rotina os profissionais de saúde realizam o acompanhamento do crescimento 
(massa, comprimento/altura, perímetro cefálico) e do desenvolvimento da criança. O profissional de 
saúde tem a responsabilidade de registrar, na ficha de vigilância do crescimento e nos gráficos presentes 
na caderneta, a evolução do peso, altura e perímetro cefálico da criança.

Nestas consultas os pais e/ou cuidadores são orientados quanto à alimentação (aleitamento materno 
e alimentos complementares), quando necessário são introduzidos suplementos alimentares. Também 
recebem informações sobre o calendário de vacinas, a prevenção de acidentes e identificação de sinais 
de risco para a saúde (BRASIL, 2012).



21

Unidade 1

Cunha, Leite e Almeida (2015) descrevem o que se espera com o desenvolvimento e nutrição  adequados  
(1) diminuição da mortalidade e morbidade na infância; 
(2) incremento no desenvolvimento cognitivo, motor e socioafetivo; 
(3) incremento no desempenho social e na capacidade de aprendizado; 
(4) aumento na estatura do adulto e diminuição na obesidade e nas doenças crônico-degenerativas; 
(5) e aumento na capacidade de trabalho e produtividade

Veja na figura 2 como a nutrição adequada desde a gestação é fundamental para o desenvolvimento 
infantil:

Figura 2. Relação da ótima nutrição e desenvolvimento fetal e infantil

Fonte: CUNHA, LEITE, ALMEIDA (2015).

Acesso o artigo “Atuação do pediatra nos primeiros mil dias da criança: a busca pela 
nutrição e desenvolvimento saudáveis” na íntegra clicando aqui: http://www.scielo.br/pdf/

jped/v91n6s1/0021-7557-jped-91-06-s1-0s44.pdf
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Ao observar qualquer tipo de alteração no desenvolvimento da criança, o profissional de saúde deve 
orientar a família e cuidadores quanto à conduta a ser tomada na realização de exames complementares 
ou encaminhamentos adequados a cada caso. Os profissionais de saúde devem observar atentamente 
possíveis alterações da visão e da audição da criança. Da mesma forma, especial atenção deve ser dada 
ao desenvolvimento dos dentes e aos cuidados com a dentição para propiciar mastigação eficiente e 
desenvolvimento da linguagem. Em caso de suspeita de alterações, exames específicos devem ser 
realizados precocemente por serviços de referência, evitando atrasos no desenvolvimento. Quanto mais 
cedo uma alteração for detectada e tratada, maior será a probabilidade de minimizá-la (BRASIL, 2012).

Os familiares devem ser estimulados a tirar todas as dúvidas, durante consultas de rotina!

2ª Parte:

O acompanhamento sistemático do crescimento e do desenvolvimento da criança pode mostrar a 
condição de saúde ou detectar problemas ou dificuldades, possibilitando intervenções específicas, 
conforme necessidade. Muitos são os fatores de risco e alterações físicas que sinalizam possíveis 
problemas no desenvolvimento infantil e que merecem uma atenção especial de pais e/ou cuidadores e 
dos profissionais de saúde. As mais comuns estão registradas na segunda parte da Caderneta de Saúde 
da Criança, como a prematuridade, o baixo peso ao nascer ou alterações fenotípicas. Além disso, as 
informações trazidas pelos pais e/ou cuidadores também devem ser consideradas. (BRASIL, 2012).

Em consultas com o pediatra, é determinante que sejam observados e registrados na Caderneta de Saúde 
da Criança os fatores de risco ou alterações físicas presentes na criança. Também é sua responsabilidade 
verificar e registrar a medição do perímetro cefálico até os dois anos de idade e da massa, do comprimento/
altura e do índice de massa corporal até os 10 anos de idade. Para isso, a Caderneta de Saúde da Criança 
possui gráficos específicos para cada medida, com explicação detalhada para interpretá-los (BRASIL, 
2017). 

O instrumento de “Vigilância do Desenvolvimento a Criança”, encontrado na caderneta, torna possível 
acompanhar marcos do desenvolvimento infantil, isto é, as habilidades esperadas para cada idade da 
criança, registrando se estão presentes (P), ausentes (A) ou se não foram verificados (NV). O devido 
preenchimento deste quadro permite classificar se o desenvolvimento ocorre da forma esperada para 
a faixa etária, se fatores de risco estão presentes ou se existe um possível atraso no desenvolvimento, 
necessitando que avaliações complementares sejam realizadas. Cabe ao profissional de saúde orientar os 
pais e/ou cuidador quanto à conduta a ser tomada em cada caso. (BRASIL, 2019).

Todos devem ser vigilantes no processo de desenvolvimento da criança. Familiares, cuidadores, 
professores, profissionais de saúde ou quem participe de seu convívio. O ambiente adequado é 
fundamental para desenvolvimento infantil, como veremos nas unidades II, III e IV. A figura 3 
mostra que a saúde materna adequada está diretamente relacionada com o desenvolvimento físico 
adequado do bebê.



23

Unidade 1

Figura 3. Domínios do desenvolvimento infantil

Fonte: CUNHA, LEITE, ALMEIDA (2015).
Legenda: DPI – desenvolvimento da primeira infância.

Os pais e/ou cuidadores da criança também merecem atenção, por parte do profissional de saúde, 
quanto a sua saúde física e mental.

1.2 CONHECENDO OUTRAS FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DO 
DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DA CRIANÇA

Além da Caderneta de Saúde da Criança, existem outros instrumentos que podem ser utilizados para 
auxiliar na triagem e acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor. A seguir, encontram-se 
informações de alguns instrumentos que podem ser aplicados por profissionais habilitados e com devido 
treinamento:

• Alberta Infant Motor Scale (AIMS), uma escala de medida observacional da função motora grossa de 
lactentes de 0 a 18 meses de idade corrigida (PIPER, DARRAH, 1994). É uma escala de fácil aplicação e 
manuseio mínimo (EDWARDS, SARWARKY, 2005; PIPER, et al., 1992).
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• Test of Infant Motor Performance (TIMP) avalia neonatos com 34 semanas gestacionais a lactentes 
de 17 semanas de idade corrigida, composta por 42 itens observados e testados que avaliam o 
desenvolvimento do controle de cabeça, tronco e controle seletivo dos membros superiores e inferiores. 
É uma escala preditiva (CAMPBELL et al., 1995).

• Bayley Scales of Infant Developmen III avalia lactentes de 0 a 42 meses, possuindo cinco domínios 
(cognitivo, motor, linguístico, socioemocional e comportamento adaptativo) testados (BAYLEY, 2006).

• Peabody developmental motor scale-2 (PDMS-2) avalia habilidades grossas e finas em crianças de 0 a 
71 meses (FOLIO, FEWELL, 2000).

• Movement Assessment Battery for Children (MABC-2) avalia destreza manual, habilidade com a bola, 
equilíbrio. As tarefas são divididas de acordo com a faixa etária, sendo dividido em: Faixa 1 para crianças de 
4 a 6 anos, Faixa 2 para crianças de 7 a 10 anos, Faixa 3 para crianças de 11 a 16 anos (HENDERSON, SUGDEN, 
BARNETT, 2007). Esta é uma das escalas utilizadas para avaliação do transtorno do desenvolvimento da 
coordenação (CAÇOLA, LAGE, 2019).

• Teste de Desenvolvimento Motor Grosso (TGMD-2) é um teste que avalia o desenvolvimento motor 
de crianças de 3 a 10 anos de idade, por meio de medições de habilidades motoras fundamentais. 
Possui doze habilidades motoras divididas em dois grupos compostos por seis sub testes: habilidades 
motoras de locomoção que envolve correr, galopar, pé-coxinho (ato de caminhar ou saltar com um pé 
só, suspendendo o outro), pular, saltar parado e deslocar-se lateralmente; e controle de objetos, bater em 
uma bola, driblar, agarrar, quicar e lançar uma bola (LOPES et al., 2011; SILVA, PEREIRA, TEXEIRA, 2015).

• Affordances in the Home Environment for Motor Development – Infant Scale (AHEMD-IS) é um 
questionário de autorrelato dos pais, com o objetivo de investigar as oportunidades de desenvolvimento 
no domicílio. É considerado um instrumento válido e confiável, de abordagem qualitativa e quantitativa 
de fatores e oportunidades domiciliares que são favoráveis ao reforço do desenvolvimento motor de 
crianças com idades entre 3 e 18 meses (CAÇOLA, et al., 2011). No Brasil, AHEMD-IS tem sido utilizada 
em estudos sobre o desenvolvimento infantil que exploram o papel biológico e os fatores ambientais na 
aquisição das habilidades motoras (CAÇOLA, et al., 2015; PEREIRA, SACCANI, VALENTINI, 2016).

Outras escalas serão discutidas na unidade IV.

Quando nasce uma criança com uma Síndrome Congênita cromossômica ou genética, como por 
exemplo, Zika ou STORCH, é importante que sua família receba apoio e informações quanto a 
aspectos da saúde e direitos da criança, e uma referência imediata aos serviços de estimulação 
precoce. Nos casos suspeitos é importante que o profissional de saúde oriente os pais e/ou 
cuidadores sobre locais que realizem avaliação e, se necessário, intervenção adequada.



25

Unidade 1

Para aprofundar mais os seus conhecimentos, sugerimos os seguintes materiais:
• Caderno de Atenção Básica n° 33 - Saúde da Criança: Crescimento e 

Desenvolvimento http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_
crescimento_desenvolvimento.pdf

• Webpalestra Telessaúde SC - Caderneta de Saúde da Criança: https://www.
youtube.com/watch?v=yRe3rP0dVTE

• Webpalestra Telessaúde SC - Acompanhamento do crescimento e do 
desenvolvimento da criança: https://www.youtube.com/watch?v=sDzmJFDP1T0

• Webpalestra Telessaúde ES - Desenvolvimento Neuropsicomotor normal e 
atrasos na primeira infância: https://www.youtube.com/watch?v=Huzi_TjlA1s

Conclusão

Nesta unidade de aprendizagem você aprendeu sobre os principais marcos motores do desenvolvimento 
infantil e sobre a importância do envolvimento da família no acompanhamento do desenvolvimento e 
crescimento das crianças. A Caderneta de Saúde da Criança é um importante instrumento para profissionais 
de saúde e familiares realizarem esse acompanhamento, identificando alterações no desenvolvimento e, 
por fim, possibilitar a adoção de condutas necessárias precocemente. Além disso, você aprendeu sobre 
outros instrumentos que nos auxiliam no acompanhamento do desenvolvimento.

Na próxima unidade de aprendizagem você conhecerá os principais fatores de risco para o atraso no 
desenvolvimento infantil e como proceder nesses casos.
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Unidade 2 - Fatores de risco, sinais de aler-
ta e detecção precoce de atrasos neuropsi-
comotores

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
Nesta unidade de aprendizagem você conhecerá os principais fatores de risco para detecção e prevenção de 
atrasos neuropsicomotores.

2.1 FATORES DE RISCO PARA ATRASO NO DESENVOLVIMENTO

Existem inúmeros fatores de risco relacionados tanto a condições genéticas, biológicas (prematuridade, 
hipóxia, infecções) ou ambientais (familiares, ambiente físico, sociais), que determinam susceptibilidade 
ao atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (BRASIL, 2016a). Estes fatores podem estar relacionados 
à saúde materna, à gestação, ao nascimento, ou às condições de vida da criança e da família, e muitas 
vezes podem estar associados (CARVALHO, 2004). 

Como fatores de risco define-se “uma série de condições biológicas ou ambientais que aumentam 
a probabilidade de déficits no Desenvolvimento Neuropsicomotor (DNPM) da criança” (MIRANDA; 
RESENGUE; FIGUEIRAS, 2003). Na prática esta definição nem sempre é facilmente utilizada, pois ocorre 
uma sobreposição destes fatores, acarretando maior probabilidade de ocorrência de danos.

Crianças com múltiplos fatores de risco têm maior probabilidade de apresentar atraso (SÁNCHEZ; LUQUE, 
1999; HALPERN et al., 2000; ZANINI, et al, 2002). Halpern et al. (2000) ainda acrescentam que a parcela 
mais desfavorecida da população geralmente acumula os fatores, tanto sociais como biológicos, que 
determinam maior chance de Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor (ADNPM).

2.1.1 Fator de Risco Biológico

Consideram-se crianças de risco aquelas que se apresentam susceptíveis a desvios do DNPM, que são 
decorrentes de aspectos pré, peri ou pós-natais (FORMIGA; PEDRAZZANI; TUDELLA, 2010). 

A população com fator de risco biológico é aquela que apresenta circunstâncias ou fatores que 
suponham uma alta probabilidade estatística de apresentar alguma deficiência. Alguns destes fatores 
são: prematuridade; baixo peso ao nascimento; Apgar menor que quatro aos cinco minutos; mães na 
condição de alcoolismo ou drogadição; falha no crescimento intrauterino; asfixia perinatal; hemorragia 
peri-intraventricular, leucomalácia periventricular, displasia broncopulmonar; distúrbios bioquímicos do 
sangue (hipoglicemia, policitemia, bilerrubinemia); malformações congênitas, infecções congênitas ou 
perinatais (zika virus, toxoplasmose, sífilis, rubéola, herpes, HIV, citomegalovírus); dentre outros (ARIZCUN-
PINEDA, 2002; BRASIL, 2016a; BRASIL, 2016b; MARQUES et al., 2018; ALARCON et al., 2016; TIFFANY et al., 
2005).
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A identificação das anomalias presentes no nascimento engloba um grupo variado de distúrbios de 
origem pré-natal, provenientes de defeitos de um único gene, transtornos cromossômicos, herança 
multifatorial, teratógenos ambientais e deficiências de micronutrientes, ocasionando modificações na 
forma, estrutura e funcionalidade dos órgãos e componentes celulares, e podem ocorrer em qualquer 
fase do desenvolvimento fetal (LUZ; KARAM; DUMITH, 2019). As doenças maternas como o diabetes 
mellitus, a deficiência de iodo e ácido fólico, determinadas drogas, incluindo o álcool e tabaco, os traumas 
e a exposição à radiação, também estão relacionadas ao desencadeamento das alterações congênitas 
(BRASIL, 2017).

A “Pesquisa Nascer no Brasil” é um estudo nacional de base hospitalar composta por 23.984 puérperas 
e seus recém-nascidos, coordenado pela Fiocruz e realizado no período de fevereiro de 2011 a outubro 
de 2012 (LANSKY et al., 2014). Neste estudo, as maiores taxas de mortalidade neonatal ocorreram entre 
crianças com menos de 1500 gramas (muito baixo peso ao nascer) que nasceram em hospital sem UTI 
neonatal, prematuros extremos (< 32 semanas), com Apgar < 7 no 5° minuto de vida, as que utilizaram 
ventilação mecânica ou surfactante, as que tinham malformação congênita, as que estavam em 
apresentação pélvica, as gemelares, aquelas cujas mães relataram peregrinação para obter assistência 
hospitalar ao parto, as que tinham história materna pregressa e obstétrica desfavoráveis, as que não 
tiveram partograma preenchido durante o trabalho de parto, as que nasceram em hospitais públicos, 
em hospitais de referência para gestação de risco e com UTI neonatal, aquelas cujas mães ficaram sem 
acompanhante durante a internação para o parto, as que nasceram de parto vaginal (LANSKY et al, 2014).

Qual seria o motivo de a peregrinação e o parto vaginal estarem 
presentes como fatores de risco para mortalidade neonatal? E quando a 
criança sobrevive, quais podem ser as consequências?

Conheça mais detalhes da Pesquisa Nascer no Brasil através do link: 
http://www6.ensp.fiocruz.br/nascerbrasil/

A prematuridade tardia (recém-nascido com idade gestacional entre 34 e 36 semanas e seis dias) contribuiu 
com 17,1% das mortes neonatais, nove vezes maior a chance de morte neonatal em relação ao recém-
nascido a termo, o que remete à preocupação recente no país com relação à tendência de aumento da 
prematuridade, que atingiu 11,5% dos nascidos vivos em 2011, nível bem mais elevado do que os 7% na 
média dos países desenvolvidos (PEREIRA et al., 2014).
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Quanto à ocorrência de asfixia intraparto, 18% dos recém-nascidos que morreram eram a termo e 40,9% 
tinham Apgar < 7 no 5° minuto de vida. No Brasil a redução desta causa de óbito está estreitamente 
relacionada à atenção hospitalar ao parto e nascimento (LANSKY et al., 2014). 

A displasia broncopulmonar, a retinopatia da prematuridade e mudanças intracraniais no ultrassom 
pioram o prognóstico de crianças pré-termo (RESEGUE; PUCCINI; SILVA, 2008).

Outro importante fator a ser considerado é a idade gestacional que o bebe nasce, visto que esta é 
inversamente proporcional ao risco de lesão no tecido nervoso como ocorre na leucomalácia periventricular 
ou a hemorragia peri/intraventricular. Ou seja, quanto menor a idade gestacional, maior e mais imatura é 
a matriz germinativa do cérebro, portanto, maior chance de ter uma lesão (SANNIA et al., 2015). 

A seguir maiores informações sobre a leucomalácia periventricular e a hemorragia peri/intraventricular 
em virtude de sua forte relação com a prematuridade. Ainda, outros fatores de risco biológico como 
infecção materna pelo Zika vírus e STORCH serão abordados.

Leucomalácia Periventricular 
A Leucomalácia Periventricular (LPV) é a causa mais importante de lesão da substância branca cerebral no 
lactente prematuro, determinando sequelas ao neurodesenvolvimento, ou seja, é a causa mais importante 
relacionada a paralisia cerebral em prematuros (HIELKEMA; HADDERS-ALGRA, 2016). Os fatores de risco 
para o desenvolvimento de LPV incluem: a imaturidade cerebrovascular, insulto hipóxico-isquêmico, 
produção de radicais livres, privação de energia, infecção intrauterina e corioamnionite (ZAGHLOUL; 
PATEL; AHMED, 2017). 

Conforme Laptok (2013), a LPV é um processo complexo, que envolve a perda de oligodendrócitos 
diferenciadores precoces, oligodendrócitos pré-mielinizantes, levando assim à astrogliose e à microgliose 
(LAPTOK, 2013; VOLPE, 2001a; VOLPE, 2001b). Além disto, a lesão e a perda dos oligodendrócitos pré-
mielinizantes podem levar a alteração na mielinização de forma difusa, que é acompanhado por 
anormalidades neuronais e axonais nos neurônios da subplaca, tálamo, núcleos da base, córtex cerebral, 
tronco cerebral e cerebelo (LAPTOK, 2013; VOLPE, 2001ª; VOLPE, 2001b). Portanto, a LPV caracteriza-se por 
áreas multifocais de necrose, formando cistos na matéria branca cerebral profunda, cujas lesões necróticas 
se correlacionam com o desenvolvimento de paralisia cerebral espástica (NEVES; ARAÚJO, 2015).

Observe na figura 4, imagem esquemática da Leucomalácia Periventricular, através de corte do cérebro 
na área dos ventrículos cerebrais.
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Figura 4. Imagem esquemática da Leucomalácia periventricular (pontos brancos ao redor dos ventrículos 
cerebrais

Fonte: Adaptado de www.medlineplus.gov/spanhish/ency/esp_imagepages/19867.htm.

Hielkema e Hadders-Algra (2016) em uma revisão sistemática verificaram que 86% dos bebês com LPV 
apresentaram como sequela, a paralisia cerebral, sendo que destes, 92% apresentaram o tipo “bilateral”, 
ou seja, ambos lados foram afetados (comumente conhecido como diparesia e a quadriparesia espástica). 
Os autores afirmam ainda que a paralisia cerebral espástica unilateral foi observada nos estudos que 
encontraram a LPV unilateral (HIELKEMA; HADDERS-ALGRA, 2016) 

A idade em que mais frequentemente ocorre a LPV é em prematuros menores de 32 semanas de idade 
gestacional e naqueles com menos de 1500 gramas (NEVES ; ARAÚJO, 2015).

No exame físico, muitos prematuros são assintomáticos, embora sintomas sutis possam ocorrer em 10-
30% dos lactentes, sendo os seguintes: tônus diminuído nas extremidades inferiores, tônus aumentado 
nos extensores do pescoço, eventos apnéicos, bradicardia, irritabilidade, alimentação escassa com 
paralisia pseudobulbar e convulsões clínicas (NEVES; ARAÚJO, 2015).
 
Hemorragia Peri e Intraventricular
A hemorragia peri e intraventricular (HPIV) instala-se entre o primeiro dia de vida (50%) até o terceiro dia de 
vida (90%) (MARINHO et al, 2007; TSUJI et al., 2014). A HPIV está relacionada à prematuridade, ao aumento 
da sobrevivência nos recém-nascidos com massa ao nascer abaixo de 1000 gramas, e, sobretudo, às práticas 
neonatais e à gerência dos serviços obstétricos e neonatais (MARINHO et al., 2007; TSUJI et al., 2014).

Um elevado número de fatores de risco tem sido associado ao desenvolvimento de HPIV e dentre eles, 
baixo peso ao nascimento e idade gestacional inferior a 30 semanas são os dois fatores importantes 
isoladamente (ROSARIO et al., 2019). Outros fatores de riscos citados são: mães fumantes, sexo masculino, 
rotura prematura de membranas, infecção intrauterina, trabalho de parto prolongado, sepse precoce, 
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síndrome do desconforto respiratório, pneumotórax, aspirações de tubo traqueal frequentes, acidose 
metabólica e infusão rápida de bicarbonato e ventilação de alta frequência (MARINHO et al., 2007; 
ROSARIO et al., 2019).

Recém-nascidos prematuros possuem grande vascularização na matriz germinativa subependimária entre 
o tálamo e o caudado, podendo gerar a hemorragia peri ou intraventricular, o que, geralmente, não ocorre 
com o recém-nascido a termo, pois há remodelação do leito vascular e involução da matriz germinativa 
(VOLPE, 2001a; VOLPE, 2001b; PERLMAN, 2009; MUKERJI et al., 2015; VESOULIS; MATHUR, 2017). 

Segundo a classificação Papile, a hemorragia pode: limitar-se à área da matriz germinativa (Grau I – 
Hemorragia Subependimária); romper nos ventrículos laterais e ocupar ≤ 50% do volume desta cavidade 
(Grau II – Hemorragia Intraventricular sem dilatação dos ventrículos); ter um aumento progressivo nos 
ventrículos laterais, ocupando mais de 50% do volume destes (Grau III – Hemorragia Intraventricular com 
dilatação dos ventrículos); estender-se dos ventrículos para o parênquima cerebral (Grau IV – Hemorragia 
intraventricular e hemorragia parenquimatosa) (PAPILE et al., 1978; MUKERJI et al., 2015). 

Ressalta-se que a localização e o tamanho são os principais fatores que contribuem para a mortalidade 
perinatal e morbidade neurológica (MUKERJI et al., 2015). Mukerji et al. (2105), em uma metanálise, 
descrevem que HPIV mais severa (graus III e IV) está associada ao pior desenvolvimento neuropsicomotor, 
mas que há necessidade de acompanhamento e observação de prematuros com HPIV leve (graus I e II).
Portanto, prematuros, bem como crianças com algum fator de risco biológico, devem ter seu 
desenvolvimento neuropsicomotor acompanhado por profissionais da saúde especializados, conforme 
será descrito nas unidades de aprendizagem III e IV.

Infecção pelo vírus Zika (SCZ)
Uma vez estabelecido no Brasil, o Zika se espalhou de forma explosiva pelo país e depois por toda a 
América Latina e Caribe. Em um ano, o vírus havia sido detectado em quase todos os países ou territórios 
infestados pelo Aedes aegypti, a principal espécie de mosquito transmissor do zika, dengue e chikungunha 
(WHO, 2019). A Organização Mundial de Saúde ainda cita que dois fatores favoreceram a disseminação 
explosiva: a falta de imunidade da população e o comportamento do mosquito.

Um estudo de Brasil et al. (2016) no Rio de Janeiro acompanhou 182 mulheres com SCZ positivo em 
sangue, urina ou ambos durante a gestação, de 6 a 39 semanas. As características clínicas maternas 
predominantes incluíam erupção cutânea macular ou maculopapular pruriginosa descendente, artralgias, 
injeção conjuntival e cefaléia; 27% tinham febre. Entre 117 crianças nascidas de 116 mulheres positivas 
para o SCZ, 42% tiveram achados clínicos anormais ou de imagem cerebral ou ambos, incluindo 4 bebês 
com microcefalia. Os resultados adversos foram observados independentemente do trimestre durante o 
qual as mulheres foram infectadas, sendo 55% no primeiro trimestre, 52% após a infecção no segundo 
trimestre, e 29% após a infecção no terceiro trimestre (BRASIL et al., 2016). Ainda, achados sugestivos do 
mesmo estudo mostram que fetos infectados no primeiro trimestre tiveram alteração patológica durante 
a embriogênese, mas anormalidades no SNC foram observadas em fetos infectados até 39 semanas de 
gestação, o que reforça o tropismo viral do SNC.
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Um estudo feito com bebês de mulheres infectadas pelo Zika na gestação mostra que um terço deles 
registrou algum atraso no desenvolvimento até dois anos e oito meses após o nascimento (NIELSEN-
SAINES et al., 2019). O achado indica que o vírus pode provocar problemas neurológicos, visuais e auditivos 
mesmo em bebês nascidos sem microcefalia ou qualquer outra anormalidade.

Em 2015, o Governo Federal criou o plano nacional de enfrentamento a Microcefalia e em 2016 foram 
lançadas as diretrizes de estimulação precoce, para crianças de 0 a 3 anos com atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor decorrente da Microcefalia como uma sequela da infecção materna pelo Zika vírus 
(BRASIL, 2016a).

É de fundamental importância que se potencialize o desenvolvimento e estímulo global dos lactentes 
cujas mães foram infectadas pelo SCZ durante o período gestacional, com tarefas implementadas 
com intervalos de aprendizagem apropriados, para que a criança possa manter e integrar os estímulos 
recebidos, através da interação e participação dos profissionais da rede de saúde assim como da família.

Sobre o Zika Vírus, acesse também os materiais listados abaixo:
• Zika Abordagem Clínica na Atenção Básica: http://www.saude.pi.gov.br/

uploads/warning_document/file/276/livro.pdf
• Vírus Zika no Brasil: A resposta do SUS: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/

publicacoes/virus_zika_brasil_resposta_sus.pdf
• Vírus Zika: Revisão para Clínicos: https://www.minsaude.gov.cv/index.php/

documentosite/zika-1/311-virus-zika-revisao-para-clinicos/file
• Vídeo Epidemia de Zika - dois anos depois: https://www.youtube.com/

watch?v=EtxaK4cfA6o

E para acessar o documentos com as Diretrizes de Estimulação Precoce, clique aqui: 
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/novembro/18/Diretrizes%20de%20

estimulao.pdf

Síndromes causadas por sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e 
herpes vírus (STORCH)
Até o ano de 2015, os patógenos mais comuns relativos às infecções intrauterinas eram a bactéria 
Treponema pallidum que causa a sífilis (S), o protozoário Toxoplasma gondii que causa a toxoplasmose 
(TO) e os vírus da rubéola (R), citomegalovírus (C), vírus herpes simplex (H), compondo o acrônimo STORCH 
(BRASIL, 2017). 

O progresso dos métodos utilizados para diagnóstico e tratamento possibilitou importantes avanços na 
prevenção das infecções congênitas não bacterianas, inclui-se nesse processo a administração de vacina 
contra o sarampo e a rubéola, e de medicamentos para combater o vírus da imunodeficiência humana 
(HIV), sífilis e da toxoplasmose congênita (CABRAL-OLIVEIRA, 2007; STEFANI et al., 2018). 
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A partir de 2015 houve a epidemia causada pelo vírus Zika que estava associado a malformações 
congênitas, bem como fenótipo envolvendo lesões cerebrais graves e espectro dismórfico variando de 
bebês com microcefalia moderada a grave, muitas vezes com sinais de dano cortical, com hipertonia e 
artrogripose (MOREIRA-SOTO et al., 2018; BRASIL et al., 2016; LARRANDABURU et al., 2017).  

Após esse acontecimento iniciou-se o monitoramento integrado das malformações congênitas 
relacionadas às infecções na gestação e posteriormente foi ampliado para o acrônimo STORCH+ZIKA 
(BRASIL, 2017). 

 Para o aprofundamento das manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento, atribuídas a cada STORCH 
e Zika Vírus, apresentamos abaixo alguns materiais que podem auxiliar nesse processo, como protocolos, 
guias e orientações específicas de cada tema.

Sífilis

• Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Infecções Sexualmente Transmissíveis: http://
conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2015/Relatorio_PCDT_IST_CP.pdf
• Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais: http://www.aids.
gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-sao-ist/sifilis

Toxoplasmose

• Atenção à saúde do recém-nascido – intervenções comuns, icterícia e infecções: http://www.
redeblh.fiocruz.br/media/arn_v2.pdf

Rubéola

• O que é, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção: 
http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/rubeola
• Síndrome da Rubéola Congênita. Disponível em: http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/
sindrome-da-rubeola-congenita

Citomegalovírus

• Atenção à saúde do recém-nascido – intervenções comuns, icterícia e infecções: http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem_nascido_%20guia_profissionais_saude_v2.pdf
• Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Infecções Sexualmente Transmissíveis: http://
conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2015/Relatorio_PCDT_IST_CP.pdf

Herpes simplex

• Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Infecções Sexualmente Transmissíveis:  http://
conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2015/Relatorio_PCDT_IST_CP.pdf
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Além disso, um material de apoio importante é o “Manual de Orientações integradas 
de vigilância e atenção à saúde no âmbito da Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional”. No referido manual são encontradas informações relacionadas à 
identificação, notificação dos casos e óbitos, investigação e orientações sobre o manejo 
das gestantes e das crianças suspeitas ou confirmadas para à infecção causada vírus e 

outras etiologias infecciosas (STORCH). 

Clique aqui para acessá-lo:  http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/
dezembro/12/orientacoes-integradas-vigilancia-atencao.pdf

2.1.2  Fator de Risco Social/Ambiental

Além dos aspectos biológicos relacionados à prematuridade, baixo peso e outros se devem considerar 
ainda os fatores de risco associados ao âmbito social e econômico. Crianças que vivem em ambientes de 
classe econômica menos favorecida estão mais susceptíveis há influências negativas no desenvolvimento 
físico, psicossocial e cognitivo (PILZ; SCHERMANN, 2007).

O risco social tem uma relação direta com a pobreza, devido às inadequadas condições sociais de vida e 
à ausência ou precariedade de políticas de ação preventiva primária na saúde pública (ARIZCUN-PINEDA, 
2002). Elísaga et al. (1992) afirmam que estes casos poucas vezes chegam a centros hospitalares e têm 
pouca representação nas estatísticas, mas que é possível descobrir por meio de investigações diretas 
sobre determinadas coletividades suburbanas e rurais.

Spencer (2001) afirma que os fatores de risco sociais são inversamente proporcionais à renda familiar, ou 
seja, quanto menor a renda, maior número de fatores de risco a criança terá. Crianças de baixa renda estão 
mais expostas a inadequadas condições de moradia, desemprego familiar e marginalização. 

Porém, apesar do aspecto econômico ter muito relevância na instalação da vulnerabilidade social, existem 
outros fatores sociais determinantes no processo saúde-doença, como as fragilidades afetivas, relacionais 
e de desigualdade de acesso a serviços e direitos de proteção social (CARMO; GUIZARDI, 2018).

O risco familiar/ambiental corresponderia à inadequada relação pais-filho. Está provado que a ruptura 
do vínculo familiar, especialmente durante o primeiro ano de vida, provoca atraso no desenvolvimento 
neurológico e motor da criança (DAMIANI; SOUZA; ROSA NETO; 2002). As situações de risco ambiental 
podem afetar o desenvolvimento da criança de várias formas: atuando sobre o estado nutricional, 
higiene, imunizações, falta ou alteração dos estímulos cognitivos e de desenvolvimento emocional e 
social (CUNHA; LEITE; ALMEIDA, 2015).
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O “Libro Blanco de la Atención Temprana”, documento espanhol sobre atenção precoce, cita os principais 
fatores de risco de ordem social: privação econômica; gravidez acidental traumatizante; convivência 
conflitiva no núcleo familiar; separação traumatizante do núcleo familiar; pais com baixo QI / ambiente não 
estimulante; enfermidades graves; alcoolismo / drogadição; prostituição; delinquência / encarceramento; 
mães adolescentes; suspeita de maus tratos; crianças acolhidas em abrigos infantis; famílias que 
não cumprem os controles de saúde repetidamente (FEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES DE 
PROFESIONALES DE ATENCIÓN TEMPRANA, 2005).

Segundo Gandra e Farias (2003), o desenvolvimento de uma relação de apego seguro na primeira infância 
é de grande importância para o desenvolvimento da criança, inclusive no que diz respeito à sua interação 
social. Crianças que vivem situações estressantes, como hospitalizações prolongadas, abandono por parte 
dos pais ou qualquer situação de privação social ou afetiva são menos responsivas quando solicitadas a 
interagir socialmente.

Em estudo realizado por Ribeiro, Perosa e Padovani (2014) sobre fatores de risco para o desenvolvimento 
infantil, 44,6% das mães avaliadas pontuaram para indicativo de transtorno mental comum, fator que 
aumenta em 13,8 vezes a chance de atraso no desenvolvimento da criança. Os autores concluem que 
a estimulação da criança e a saúde mental materna devem ser os focos para melhorar os programas 
direcionados a crianças com risco para o desenvolvimento (RIBEIRO; PEROSA; PADOVANI, 2014). 

O fator de risco sócio-familiar deve ser sempre considerado importante, pois é a variável de risco que mais 
afeta a mortalidade perinatal aguda e também a morbidade perinatal a longo prazo (SÁNCHEZ; LUQUE, 
1999). Estes fatores, na maioria das vezes, interagem entre si, podendo ser considerados um grupo único 
de fatores de risco para o atraso no desenvolvimento infantil.

As práticas maternas são consideradas um dos fatores ambientais que mais influenciam no 
desenvolvimento motor (SANTOS; GABBARD; GONÇALVES, 2001; MAJNEMER; BARR, 2005). Estas práticas, 
por exercerem um papel muito importante na aquisição das habilidades motoras, atuam não só como 
facilitadoras, mas também estimuladoras do desenvolvimento do bebê de risco (FORMIGA; PEDRAZZANI; 
TUDELLA, 2004; LINHARES, 2003; FRANCISCO et al., 2017). Entretanto, quando os bebês são expostos a 
fatores de risco como às práticas maternas inadequadas, surgem repercussões negativas ao longo de seu 
desenvolvimento (SACCANI, VALENTINI, 2013). 

Portanto, para minimizar possíveis atrasos motores e instalações de deformidades em crianças de risco, 
é necessário que pais e cuidadores (que são os que realizam as práticas maternas) recebam orientações, 
informações e conhecimentos básicos das etapas do desenvolvimento normal dos primeiros anos de vida, 
com objetivo de perceber qualquer alteração, acompanhar e estimular de forma adequada (CARVALHO; 
BARRETO, 2011). Essas orientações podem ser concedidas aos cuidadores tanto de forma verbal, como 
escrita por intermédio de folders ilustrativos e cartilhas, pois não existe diferença na eficácia das duas 
formas de orientações (FRANCISCO et al., 2017).
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2.1.3 Evidências sobre os principais fatores de risco para o atraso no 
desenvolvimento infantil

Muitos estudos já foram realizados com o objetivo de estabelecer os principais fatores de risco para 
atraso no desenvolvimento infantil. Halpern et al. (2000), em sua pesquisa com 1363 crianças avaliadas 
aos 12 meses (Denver II), concluíram que 34% das crianças tinham suspeita de atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor, e as de maior risco eram aquelas mais pobres, nascidas com baixo peso, com idade 
gestacional menor que 37 semanas (prematura), com mais de três irmãos e aquelas não amamentadas 
ou amamentadas por menos de três meses de vida. As crianças de baixa renda apresentavam duas vezes 
mais chance de ter atraso no desenvolvimento, aquelas com menos de 2000 gramas tinham quatro vezes 
mais chance e as crianças pré-termo apresentavam risco 60% maior. O risco aumenta conforme diminui 
a escolaridade da mãe. Crianças desnutridas mostraram um risco dez vezes maior de apresentar um teste 
de Denver II suspeito, comparativamente às crianças com melhor nutrição. Os autores ressaltam que, 
ao lado das complicações médicas derivadas da prematuridade, a associação com as situações sociais 
desfavoráveis e o tipo de atendimento médico recebido por essas crianças determinam o prognóstico em 
relação ao desenvolvimento. Além disso, parecem existir efeitos da prematuridade que irão aparecer mais 
tardiamente, quando tais crianças entrarem na escola, o que justifica o acompanhamento precoce desse 
grupo de risco (HALPERN et al., 2000).

Essa alta proporção de crianças com suspeita de atraso apenas nos alerta para um risco potencial de 
atraso, o qual deve ser confirmado por testes diagnósticos.

Dentro do programa de seguimento longitudinal de recém-nascidos de risco do Hospital Virgen 
Macarena de Sevilla no ano de 1995, segundo pesquisa de Sánchez e Luque (1999), os cinco critérios de 
risco mais frequentemente detectados foram: peso ao nascer não correspondente à idade gestacional; 
massa menor que 1500 gramas/recém-nascidos que precisaram ser submetidos à ventilação assistida; 
filho de mãe alcoólatra ou em drogadição; convulsões neonatais/patologia cerebral detectada; síndromes 
polimalformativas/mais de sete dias com exame neurológico anormal. Os mesmos autores ainda afirmam 
que estes fatores de risco são variáveis de um serviço para outro e podem ir mudando ao longo dos anos 
(SANQUES; LUQUE, 1999).

No estudo de Veleda, Soares e César-Vaz (2011), onde participaram 220 crianças entre 8 a 12 meses de 
idade, indicadas como de risco ao nascer no município do Rio Grande/RS, foi encontrada uma prevalência 
de 20,5% de suspeita de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Apresentaram um maior risco as que 
faziam parte de famílias de mais baixa renda, ou seja, cuja renda mensal era igual ou inferior a dois salários-
mínimos; filhos de mães que haviam realizado menos de seis consultas de pré-natal e apresentavam índice 
peso/idade inadequado. As crianças pertencentes às famílias com renda menor que dois salários-mínimos 
apresentaram duas vezes mais riscos. Crianças mais pobres apresentam 50% mais risco de suspeita 
de atraso. A renda familiar associa-se com as condições de vida e o acesso aos bens e serviços, sendo 
relacionada a diferentes condições de risco para saúde materno infantil tais como, maior frequência de 
baixo peso ao nascer e déficit ponderal em recém-nascidos (VELEDA; SOARES; CÉSAR-VAZ, 2011).
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Um aspecto que mostrou uma tendência de associação com o desfecho foi a cor da mãe. Neste estudo 
mães não brancas (negras ou mista) apresentaram um risco superior a duas vezes de terem filhos com 
suspeita de ADNPM. Também há associação entre raça negra e maior risco para nascimento de crianças 
pequenas para idade gestacional (VELEDA; SOARES; CÉSAR-VAZ, 2011). Existe a afirmação que nascer de 
cor parda ou negra aumenta significativamente a probabilidade de um indivíduo ser pobre no Brasil. 
Assim é preciso deixar claro que etnia em si não é um fator de risco, mas sim a inserção social adversa de 
um grupo étnico/racial é que o condiciona à característica de vulnerabilidade.

Leia mais sobre os riscos social e econômico lendo o artigo “Desigualdades raciais, 
sociodemográficas e na assistência ao pré-natal e ao parto, 1999-2001”

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102005000100013

Em crianças em que o estado nutricional estava inadequado o risco foi oito vezes maior. Nesse sentido, é 
preocupante que neste estudo mais de 24% das crianças com Teste de Denver II suspeito esteja com um 
índice peso/idade desfavorável, o que confirma a importância da vigilância do estado nutricional das crianças 
como uma forma de promover o seu desenvolvimento adequado (VELEDA; SOARES; CÉSAR-VAZ, 2011).

No estudo de Vetore et al. (2010), as condições de moradia inadequadas foram associadas com baixo peso 
ao nascer, assim como a prematuridade. Os seguintes fatores interferiram no resultado: mulheres vivendo 
em condições inadequadas de moradia (muitos casos associados ao divórcio); baixa renda materna; pré-
natal inadequado; fumo durante a gravidez; mães com baixo peso; outras crianças pré-termo.

Na pesquisa de Resegue, Puccuni e Silva (2008), durante o período de seguimento, 11 crianças (52,6%) 
apresentaram anormalidades no desenvolvimento, sendo as mais frequentes: prejuízo auditivo, motor e 
de linguagem. Dentre 11 crianças com Paralisia Cerebral, seis eram pré-termo e progrediram com diparesia 
ou hemiparesia. Neste estudo, o baixo peso ao nascer mostrou correlação significativa com anormalidades 
no desenvolvimento. O baixo peso pode ser atribuído a prematuridade ou atraso no crescimento intra-
uterino, e estas crianças formam um grupo heterogêneo que requer estratégias de intervenção diferentes 
(RESEGUE; PUCCUNI; SILVA, 2008).

Contudo, se o baixo peso é devido à prematuridade ou atraso no crescimento intra-uterino, de qualquer 
forma constitui um fator de risco. Esta associação é particularmente frequente sob condições sociais 
desfavoráveis. Nestas situações, fatores de risco sociais como o nível educacional dos pais, família 
desestruturada e problemas psiquiátricos na família não são ocorrências isoladas. A combinação de muitos 
fatores resulta em aumento das anormalidades no desenvolvimento, o que amplifica a vulnerabilidade 
biológica (RESEGUE; PUCCUNI; SILVA, 2008). 
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2.2 INDICADORES DE RISCO PARA DESENVOLVIMENTO INFANTIL (IRDI) 

No final da década de 1990, o Ministério da Saúde percebeu que embora a caderneta de saúde da criança 
traga elementos muito importantes para o acompanhamento neuromotor das crianças, não oferecia 
elementos para o acompanhamento mental e psíquico. Desta forma, no ano 2000, com apoio da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), foi criado um Grupo Nacional de Pesquisadores para realizar uma 
pesquisa multicêntrica com o objetivo de validar um instrumento que possibilitasse o acompanhamento 
do desenvolvimento psíquico das crianças (KUPFER; BERNARDINO, 2018). Os resultados da pesquisa 
foram publicados em 2009 e a partir de então os indicadores estão sendo paulatinamente incluídos na 
caderneta de saúde da criança (KUPFER et al., 2009).

Leia mais sobre esse instrumento e seus indicadores clínicos de risco psíquico para o 
desenvolvimento infantil acessando os seguintes artigos:

• IRDI: um instrumento que leva a psicanálise à polis: http://pepsic.bvsalud.org/
pdf/estic/v23n1/a05v23n1.pdf

• Valor preditivo de indicadores clínicos de risco psíquico para o 
desenvolvimento infantil: um estudo a partir da teoria psicanalítica: https://www.

pucsp.br/prosaude/downloads/bibliografia/valor_preditivo_de_indicador_2009_inedito.
pdf

Tratou-se de uma pesquisa multicêntrica que validou 31 Indicadores de Risco para o Desenvolvimento 
Infantil (IRDI) com o intuito de auxiliar na promoção da saúde da criança de 0 a 18 meses de idade (Quadro 
1) (KUPFER et al., 2009). Vale ressaltar que não se trata de um instrumento diagnóstico, mas de prevenção 
(KUPFER; BERNARDINO; MARIOTO, 2012). Neste sentido, se busca prevenir precocemente o sofrimento 
psíquico da criança devido às dificuldades nos âmbitos relacionais, interpsíquicos e intrapsíquicos, o que 
pode levar a consequências importantes e/ou a instalação de alguma condição de saúde mais grave.

Faz-se importante dizer que os IRDI foram criados para serem usados pelos pediatras nas consultas 
de acompanhamento das crianças, entretanto seu uso vem sendo realizado por diversos profissionais 
e equipes multiprofissionais em saúde, bem como no campo da educação, como pode ser visto pelos 
vastos desdobramentos de experiências e pesquisas (KUPFER, 2011; MARIOTTO, 2009; KUPFER, 2009). 

Desta maneira, os IRDI vêm sendo usados para a promoção de saúde em um tempo decisivo para mudar 
os destinos ainda não resolvidos na constituição psíquica do bebê.
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IDADE EM MESES: INDICADORES: EIXOS:

0 A 4 MESES
INCOMPLETOS

1. Quando a criança chora ou grita, a mãe sabe o que ela quer. SS/ED

2. A mãe fala com a criança num estilo particularmente dirigido a 
ela (manhês). 

SS

3. A criança reage ao manhês. ED

4. A mãe propõe algo à criança e aguarda a sua reação. PA

5. Há trocas de olhares entre a criança e a mãe SS/PA

4 A 8 MESES
INCOMPLETOS

6. A criança começa a diferenciar o dia da noite. ED/PA

7. A criança utiliza sinais diferentes para expressar suas
diferentes necessidades. 

ED

8. A criança solicita a mãe e faz um intervalo para aguardar sua 
resposta. 

ED/PA

9. A mãe fala com a criança dirigindo-lhe pequenas frases SS/PA

10. A criança reage (sorri, vocaliza) quando a mãe ou outra pessoa 
está se dirigindo a ela. 

ED

11. A criança procura ativamente o olhar da mãe. ED/PA

12. A mãe dá suporte às iniciativas da criança sem poupar-lhe o 
esforço. 

SS/ED/PA

13. A criança pede a ajuda de outra pessoa sem ficar passiva ED/FP

8 A 12 MESES  
INCOMPLETOS

14. A mãe percebe que alguns pedidos da criança podem ser uma 
forma de chamar a sua atenção. 

ED/SS

15. Durante os cuidados corporais, a criança busca ativamente 
jogos e brincadeiras amorosas com a mãe. 

ED

16. A criança demonstra gostar ou não de alguma coisa. ED

17. Mãe e criança compartilham uma linguagem particular. SS/PA

18. A criança estranha pessoas desconhecidas para ela. FP

19. A criança possui objetos prediletos. ED

20. A criança faz gracinhas. ED

21. A criança busca o olhar de aprovação do adulto. ED

22. A criança aceita alimentação semi-sólida, sólida e variada. ED

Quadro 2. Indicadores clínicos de risco para desenvolvimento infantil e respectivos eixos teóricos
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Fonte: KUPFER et al., 2009.
Legenda: SS (suposição do sujeito); ED (estabelecimento de demanda); PA (presença/ausência); FP (função 
paterna)

2.3 PREVENÇÃO DE DEFICIÊNCIAS

Quando pensamos no desenvolvimento de um Ser, devemos nos preocupar com os diferentes fatores 
que poderão intervir neste desenvolvimento, sendo estes internos (genéticos e biológicos) e externos 
(ambiente). O desenvolvimento infantil principalmente nas primeiras fases é um período sensível e que 
exige uma atenção especial, tanto dos pais quanto dos profissionais da saúde. Para que tudo ocorra com 
sucesso são necessárias diferentes formas de prevenção. Podemos classificá-las em Primária, Secundária 
e Terciária.

a) Prevenção Primária (antes que seja acometido pela doença ou trauma): 
Tem como objetivo reduzir a incidência de casos de mortalidades tanto da mãe quanto do bebê, e de 
deficiências. Entre as ações podemos citar: Políticas sociais (Educação e saúde), Saneamento básico, 
Programas de imunização (vacinas) e Aconselhamento Genético.  

Uma importante política social estabelecida a fim de garantir a universalidade, a equidade e a integralidade 
da atenção à saúde materno-infantil ocorreu por meio da Portaria nº 1.459, no qual foi constituída a Rede 
Cegonha (BRASIL, 2011). A Rede Cegonha é um modelo de atenção voltado: 1) pré-natal de qualidade, 
com a garantia do acolhimento com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, a vinculação da 
gestante à unidade de referência e ao transporte seguro; 2) Parto /nascimento e puerpério, incluindo 
transporte sanitário e regulação; 3) Atenção à saúde das crianças de 0 a 24 meses com qualidade e 
resolutividade, além de acesso às ações do planejamento reprodutivo (BRASIL, 2011). 

DE 12 A 18
MESES

23. A mãe alterna momentos de dedicação à criança com outros 
interesses. 

ED/FP

24. A criança suporta bem as breves ausências da mãe e
reage às ausências prolongadas

ED/FP

25. A mãe oferece brinquedos como alternativas para o
interesse da criança pelo corpo materno. 

ED/FP

26. A mãe já não se sente mais obrigada a satisfazer tudo
que a criança pede. 

FP

27. A criança olha com curiosidade para o que interessa à mãe. SS/FP
28. A criança gosta de brincar com objetos usados pela mãe e pelo 
pai. 

FP

29. A mãe começa a pedir à criança que nomeie o
que deseja, não se contentando apenas com gestos.

FP

30. Os pais colocam pequenas regras de comportamento
para a criança. 

FP

31. A criança diferencia objetos maternos, paternos e próprios FP

Quadro 2. Indicadores clínicos de risco para desenvolvimento infantil e respectivos eixos teóricos
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Em 2011, teve início em Santa Catarina a implantação da Rede Cegonha, e a partir de 2013, passou a 
contar com 16 Planos de Ação aprovados pelo Ministério da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
sendo que os 295 municípios catarinenses aderiram a Rede Cegonha com o compromisso de garantir 
acesso e qualidade na atenção à saúde materno- infantil.

• Página da Rede Cegonha no site do Ministério da Saúde: http://www.saude.gov.br/
acoes-e-programas/rede-cegonha

• Página da Rede Cegonha no site da Secretaria Estadual de Saúde de Santa 
Catarina: http://www.saude.sc.gov.br/index.php/resultado-busca/rede-cegonha/2283-

rede-cegonha

Além da Rede Cegonha, há o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) que visa, antes da alta 
hospitalar, a realização do teste do olhinho (teste do reflexo-vermelho), do teste do coraçãozinho (teste 
da oximetria de pulso), bem como do teste da orelhinha (triagem auditiva) no primeiro mês de vida.

Saiba mais sobre Triagem Neonatal acessando a página do Ministério da saúde: http://
www.saude.gov.br/acoes-e-programas/programa-nacional-da-triagem-neonatal/sobre-

programa.

Outro importante acompanhamento realizado pelo PNTN é o teste do pezinho que deve ocorrer entre 
o 3º e o 5º dia de vida. Este teste tria as seguintes doenças: Hipotireoidismo Congênito, Fenilcetonúria, 
Hemoglobinopatias, Fibrose Cística, Hiperplasia Adrenal Congênita, Deficiência da Biotinidase (BRASIL, 
2016b). Os principais testes são ilustrados na Figura 5. 

O hipotireoidismo congênito não tem cura, mas se o diagnóstico e o tratamento forem realizados o mais 
cedo possível, a criança tem um crescimento e desenvolvimento normal. As crianças não submetidas a 
Programas de Triagem Neonatal e, consequentemente, se não tratadas precocemente, terão o crescimento 
e desenvolvimento mental seriamente comprometidos (REIS; PARTELI, 2014).

Do ponto de vista preventivo, o teste do pezinho é um recurso que jamais poderá ser dispensado.
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Figura 5. Imagens representativas dos principais testes realizados na triagem neonatal: (A) Teste da 
Orelhinha,  (B)Teste do Olhinho e (C) Teste do Pezinho

Fonte:https://vitaclinica.com.br/blog-da-vita/teste-da-orelhinha-e-obrigatorio-e-essencial-para-a-
saude-do-bebe/
http://prefeitura-itaborai.blogspot.com/2010/11/teste-do-olhinho-e-realizado-no.html
http://bibliofarma.com/teste-do-pezinho-master-identifica-mais-de-30-doencas/.

b) Prevenção Secundária (tratamento clínico para evitar sequelas): 
Tem como objetivo diagnosticar precocemente o problema e estabelecer as medidas terapêuticas que 
minimizem sequelas.

Atualmente alguns exames ajudam a detectar a ocorrência de alterações no desenvolvimento fetal. 
Dentre eles, citamos: 
1. Vilocorial, 
2. Amniocentese, 
3. Cordocentese (transfusão de sangue intrauterina), 
4. Ecocardiografia fetal, 
5. Translucência nucal,
6. Doppler. 

Estes são exames que permitem ao médico diagnosticar se o bebê tem Síndrome de Down, alterações 
cromossômicas, doenças infecciosas, problemas cardíacos ou alterações da circulação sanguínea (PINTO 
JÚNIOR, 2002). O exame de Amniocentese está representado na Figura 6 e pode detectar doenças 
genéticas, infecciosas e cariótipo.

Figura 6. Imagem representativa do exame amniocentese

Fonte: www.gestacaobebe.com.
br/wp-content/uploads/2016/02/
exame-amniocentese.jpg.
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Para avaliar os possíveis atrasos no desenvolvimento e detectar precocemente em neonatos e lactentes, 
há inúmeros recursos desenvolvidos pela medicina as últimas décadas, tornando-se um desafio a escolha 
de exames complementares adequados para a investigação diagnóstica da criança (CARAM et al., 2006). 
Destaca-se a importância da ultrassonografia transfontanelar neonatal sistematizada para a detecção 
precoce da encefalopatia hipóxico-isquêmica e, portanto, o início da intervenção precoce, bem como a 
investigação das dismorfias através de exame citogenético e exame de genética molecular (CARAM et al., 
2006).

c) Prevenção Terciária (habilitação/reabilitação das sequelas):
A estimulação precoce pode ser definida como um programa de acompanhamento e intervenção 
clínico-terapêutica multiprofissional com bebês de alto risco e com crianças pequenas acometidas por 
patologias orgânicas – entre as quais, a microcefalia –, buscando o melhor desenvolvimento possível, por 
meio da mitigação de sequelas do desenvolvimento neuropsicomotor, bem como de efeitos na aquisição 
da linguagem, na socialização e na estruturação subjetiva, podendo contribuir, inclusive, na estruturação 
do vínculo mãe/bebê e na compreensão e no acolhimento familiar dessas crianças (BRASIL, 2016a).
A prevenção e o tratamento das deficiências dependem de todos os cidadãos e das autoridades 
constituídas.

NA PRÁTICA

Leia os casos a seguir e observe a análise clínica e os encaminhamentos dados em diferentes 
situações que envolvem a atuação de equipes interdisciplinares e estimulação precoce de crianças.

Caso clínico 1

B.A.S., 3 meses e 14 dias de idade corrigida, masculino, nasceu de 26 semanas de idade gestacional, 
baixo peso ao nascer, Apgar 5 e 6. Logo após o nascimento, foi encaminhado para a Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal (UTIN) e permaneceu em ventilação mecânica por 5 dias, seguido por 7 dias de 
CPAP e 15 dias de cateter nasal de oxigênio. Apresentou após 48 horas de nascimento, hipoperfusão 
periférica e crise convulsiva. No 3º dia de vida, a ultrossonografia transfontanelar, verificou-se dilatação 
do ventrículo lateral, com alteração em parênquima cerebral.

Após permanecer internada por um período de 95 dias recebeu alta hospitalar. Realiza acompanhamento 
com o clínico geral presente na unidade básica de saúde de seu bairro. Na consulta atual, verificou-
se que apresenta quadro respiratório alterado, refluxo, não apresenta controle cervical nas posturas 
supina e prona, não acompanha objetos com o olhar e não manipula objetos na linha média. Apresenta 
hipertonia em músculos plantiflexores, em flexores de joelho e em adutores de quadril bilateralmente; 
hipertonia de adutor de polegar direito e bíceps braquial direito.

Composição familiar mãe de 15 anos, avó de 35 anos e tio de 10 anos moram juntos. Avó trabalha o dia 
todo e sustenta a mãe, o tio e o bebê. Mãe não trabalha, mas pretende retornar aos estudos, pois não 
gosta de cuidar de criança. Atualmente, mãe permanece o dia inteiro com a criança em casa, deixando 
a assistir televisão na maior parte do tempo. Não amamenta.
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RESOLUÇÃO: A partir do que foi descrito no caso clínico 1, podemos evidenciar que a criança 
B.A.S. apresentou um quadro de Hemorragia intraventricular grau IV. É de extrema importância 
que esta criança tenha o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar que envolva o médico 
neurologista, o fisioterapeuta, a fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, entre outros. Além 
disso, deve ser realizado diagnóstico situacional do ambiente familiar centrado no estímulo ao 
desenvolvimento; realizar orientações verbais e utilização de cartilhas e folders com linguagem 
apropriada aos cuidadores; realização de oficinas com cuidadores sobre como estimular o lactente 
incluindo brinquedos com elementos sensoriais e motores; inclusão dos lactentes em programas 
de estímulo ao DNPM existentes na rede pública de saúde ou universidades. 

Quadro 3. Caso Clínico segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF).

ESTRUTURAS E FUNÇÕES DO 
CORPO

• Atraso no desenvolvimento neuromotor
• Baixo peso ao nascer
• Dilatação do ventrículo lateral, com alteração em parênquima 
cerebral
• Hipertonia de plantiflexores, de flexores de joelho e de adutores de 
quadril bilateralmente
• Hipertonia de adutor de polegar direito e bíceps braquial direito

ATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO
• Não eleva a cabeça de forma efetiva em supino e prono
• Não acompanha em nem alcança objetos até a linha média

FATORES SOCIAIS/ 
AMBIENTAIS

• Internação na UTIN por 95 dias
• Acompanhamento médico na unidade básica de saúde 
• Ambiente não estimulante
• Inadequada relação mãe-filho

NA PRÁTICA

Caso clínico 2

G.R., 23 dias de idade, masculino, nasceu de 38 semanas de idade gestacional, parto normal, Apgar 6 
e 8, massa, estatura e perímetro cefálico no nascimento foram respectivamente 2010g, 45cm e 29 cm 
. Após 3 dias internado na UTIN, foi realizada a ultrassonografia transfonatelar cerebral que revelou 
aumento ventricular bilateral e calcificações difusas no cérebro. Não consegue amamentar sozinho, 
necessitando de uma sonda. Apresenta hipertonia apendicular e hipotonia axial.



48

Unidade 2

Mãe relatou que fez acompanhamento pré-natal nos quais os testes sorológicos para STORCH (sífilis, 
toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes simples, parvovírus B19 e HIV) foram negativos. 
No entanto, mãe relata que na 28ª semana gestacional, apresentou episódio de febre baixa, dor de 
cabeça e nas articulações, manchas vermelhas no rosto e que se espalharam pelo corpo, coceira. Na 
amniocentese transabdominal, a amostra do líquido amniótico foi positiva para o Zika vírus através da 
reação de cadeia de polimerase quantitativa em tempo real. 

Composição familiar mãe 35 anos, pai 38 anos, irmão 4 anos, irmã 6 anos moram juntos. Pais 
apresentam ensino superior completo. Pai trabalha o dia todo, irmãos frequentam a escola em período 
integral e a mãe encontra-se em licença maternidade, permanecendo o dia todo estimulando o G.R. Mãe 
leva o recém-nascido para acompanhamento no pediatra particular e procurou acompanhamento 
fisioterapêutico para estimulação precoce.

RESOLUÇÃO: A partir do que foi descrito no caso clínico 2, podemos evidenciar que a criança G.R. 
apresentou um quadro de microcefalia devido a exposição do Zika vírus. É de extrema importância 
que esta criança tenha o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar que envolva o médico 
neurologista, o fisioterapeuta, a fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, entre outros. Ainda, realizar 
orientações verbais e utilização de cartilhas e folders com linguagem apropriada aos cuidadores; 
realização de oficinas com cuidadores sobre como estimular o lactente de forma mais efetiva 
incluindo brinquedos com elementos sensoriais e motores.

Quadro 4. Caso Clínico segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF)

ESTRUTURAS E FUNÇÕES DO 
CORPO

• Atraso no desenvolvimento neuromotor
• Baixo peso ao nascer
• Perímetro cefálico baixo
• Aumento ventricular bilateral e calcificações difusas no cérebro
• Hipertonia apendicular e hipotonia

ATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO
• Não consegue mamar 
• Mãe estimula e brinca com o lactente

FATORES SOCIAIS/ 
AMBIENTAIS

• Ambiente domiciliar estimulante
• Acompanhado por pediatra
• Realizando intervenção precoce com fisioterapeuta
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NA PRÁTICA

Caso clínico 3

S.V.G., 9 meses de idade corrigida, feminino, nasceu de 30 semanas de idade gestacional, baixo peso ao 
nascer, Apgar 8 e 8, primogênito. Logo após o nascimento, foi encaminhado para a Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal (UTIN) e permaneceu em ventilação mecânica não invasiva por 2 dias, seguido por 1 
dia de CPAP e 5 dias de cateter nasal de oxigênio. Apresentou após 15 dias de vida, na ultrossonografia 
transfontanelar, verificou-se a presença de lesões císticas com 0,6 cm de diâmetro, distribuídas de 
bilateralmente e localizadas próximo aos ângulos externos dos ventrículos laterais.

Após permanecer internada por um período de 45 dias recebeu alta hospitalar. Realiza acompanhamento 
com a equipe multidisciplinar do ambulatório de “lactente de risco” da maternidade referência do 
estado. Na consulta atual, verificou-se que apresenta desenvolvimento motor adequado para a idade.
Composição familiar mãe de 25 anos e pai 30 anos, moram juntos. Pai trabalha 8 horas por dia, 
auxiliando a esposa nas atividades domésticas. Mãe retornou ao trabalho, mas permanece meio 
período cuidando da criança. A criança permanece meio período na escola.  Mãe ainda amamenta, 
estimula a criança conforme as orientações da equipe de saúde.

RESOLUÇÃO: A partir do que foi descrito no caso clínico 3, podemos evidenciar que a criança 
S.V.G. apresentou um quadro de Leucomalácia periventricular grau I. É de extrema importância 
que esta criança tenha o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar que envolva o médico 
neonatologia/pediatra, o fisioterapeuta, a fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, entre outros. 
Ainda, realizar orientações verbais e utilização de cartilhas e folders com linguagem apropriada 
aos cuidadores para manutenção do desenvolvimento neuromotor; realização de oficinas 
com cuidadores sobre como estimular o lactente de forma mais efetiva incluindo brinquedos e 
brincadeiras com elementos sensoriais e motores, estratégias de interação com o lactente.

Quadro 5. Caso Clínico segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF)

ESTRUTURAS E FUNÇÕES DO 
CORPO

• Baixo peso ao nascer
• Presença de lesões císticas bilateralmente e localizadas próximo aos 
ângulos externos dos ventrículos laterais

ATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO
• Realiza os marcos motores adequados para a idade
• Mãe estimula e brinca com o lactente

FATORES SOCIAIS/ 
AMBIENTAIS

• Ambiente domiciliar estimulante
• Vínculo mãe-filho adequado
• Acompanhamento pela equipe multidisciplinar de um centro de 
referência especializado
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Conclusão

Nesta unidade de aprendizagem você aprendeu sobre os principais fatores de risco para atraso no 
desenvolvimento, indicadores de risco e prevenção de deficiências. Ainda, casos clínicos com diferentes 
cenários para atuação dos profissionais de saúde.

É importante que previamente a qualquer estratégia de avaliação ou intervenção, o profissional esteja 
atento aos fatores de risco e possibilidades de prevenção de deficiências, deverá obter informações 
de toda a equipe multiprofissional com apoio matricial, além de traçar um panorama da estrutura 
familiar (infraestrutura da casa, condições econômicas e sociais, vínculos parentais, uso de brinquedos e 
brincadeiras pelos cuidadores, alimentação e cuidados gerais), pois a família é elemento chave para que 
se atinja a integralidade do cuidado da criança.
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Unidade 3 - Estimulação precoce

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
Nesta unidade de aprendizagem você conhecerá a organização e importância do Programa de Estimulação 
Precoce e orientações de exercícios e estímulos que qualificam o desenvolvimento neuropsicomotor de crian-
ças entre 0 a 36 meses de idade.

De acordo com Brasil (1995), a definição de Estimulação Precoce (E.P.) é referida como sendo o conjun-
to dinâmico de atividades e de recursos humanos e ambientais incentivadores que são destinados a 
proporcionar à criança, nos seus primeiros anos de vida, experiências significativas para alcançar pleno 
desenvolvimento no seu processo evolutivo. 

O termo ‘precoce’ visa determinar o conjunto de ações suficientemente antecipadas, com o intuito de 
evitar, atenuar ou compensar os efeitos das deficiências e suas consequências (BRASIL, 1992). 

O Programa de E.P. tem por objetivo acompanhar, facilitar o desenvolvimento, promover a aquisição de 
novas habilidades, minimizar, compensar ou corrigir disfunções ou desvios do desenvolvimento. A parti-
cipação da família em todo o processo de estímulo ao desenvolvimento é fundamental.

3.1.  PÚBLICO DA ESTIMULAÇÃO PRECOCE

O público da E.P. são bebês de risco, com provável atraso no desenvolvimento, distúrbio ou doença en-
volvendo as estruturas e funções do Sistema Nervoso Central (SNC) ocorridos durante o período gesta-
cional, peri ou pós-natal, bem como crianças com atraso global do desenvolvimento e/ou com diagnós-
tico presumido de transtornos e/ou deficiência (BRASIL, 2016).

Bebês de risco são crianças expostas a agentes causais biopsicossociais, como vimos na Unidade de 
Aprendizagem 2, que podem ocasionar disfunções temporárias ou permanentes no seu desenvolvimen-
to global. 

Crianças com atraso global do desenvolvimento são aquelas que apresentam ausência de dois ou mais 
marcos para a faixa etária anterior (Unidade de Aprendizagem 1) que englobem mais de uma área do 
desenvolvimento. 

Crianças com diagnóstico presumido de transtornos e/ou deficiência são aquelas que, na maioria das 
vezes já são encaminhadas pelo corpo clínico por apresentarem sequelas de patologias que resultam 
em deficiências física, sensorial (visual e auditiva), intelectual ou múltipla. 
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3.2. ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE E.P.

O Programa de E.P. pode ser organizado de diversas formas para que atinja seus objetivos, entretanto 
existem diretrizes básicas, estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC), e pelo Ministério da Saúde 
(MS), para a sua estruturação.

Para saber como planejar e organizar programas de Estimulação Precoce acesse os 
documentos abaixo:

• “Diretrizes Educacionais sobre Estimulação Precoce”, do Ministério da Educação e 
da UNESCO, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000134413

• “Diretrizes de estimulação precoce crianças de zero a 3 anos com atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor” do  Ministério da Saúde: http://portalarquivos.saude.

gov.br/images/pdf/2016/novembro/18/Diretrizes%20de%20estimulao.pdf

As políticas de saúde envolvidas nos Programas de E.P. são: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
da Criança (PNAISC); Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência e da Rede de Cuidados à Saúde 
da Pessoa com Deficiência; e a Política Nacional de Atenção Básica.

Segundo a Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência (BRASIL, 2002), do Ministério 
da Saúde, será prestado tratamento em reabilitação atendendo às necessidades específicas das pessoas 
portadoras de deficiência mediante atuação de profissional especializado, tais como: fisioterapeuta, 
terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, entre outros.

As ações de reabilitação deverão ter uma abordagem multiprofissional e interdisciplinar, a fim de 
garantir sua qualidade e sua integralidade.

Conforme citado pela publicação “Diretrizes Educacionais sobre Estimulação Precoce” (BRASIL, 1995), a 
“equipe ideal”, de acordo com essa abordagem, seria constituída pelos seguintes profissionais: 
• Assistente Social;
• Fisioterapeuta;
• Fonoaudiólogo;
• Médico (Pediatra, Otorrinolaringologista, Oftalmologista, Neurologista, Fisiatra);
• Professor com formação em Psicologia, ou em Pedagogia, ou em Educação Física;
• Psicólogo;
• Terapeuta Ocupacional;
• Técnico em eletrônica (para manutenção de aparelhos de amplificação sonora).
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Regen (1996) e Carvalho (2004) citam alguns Programas de Estimulação Precoce no Brasil:
- Unidades de Atendimento ao Recém-Nascido: atendimento hospitalar a crianças de alto risco, vinculados 
a hospitais e maternidades;
- Unidades de Ambulatório: ligadas a hospitais e instituições, com atendimentos isolados nas várias 
especialidades médicas. 
- Unidades de atendimento a mães de alto risco: funcionam junto a hospitais ou maternidades, 
promovendo cuidados mais intensivos;
- Unidades de Internação: destinadas a crianças de lares desorganizados, órfãs ou abandonadas e que 
necessitam de cuidados de toda espécie. Um exemplo é a Associação Cruz Verde;
- Centros-dia: destinados a crianças de alto risco e/ou deficientes, que necessitam de tratamento e cujos 
pais precisam trabalhar. Além de terapias específicas, as crianças recebem cuidados maternais. 

É necessário que a equipe compreenda que seu funcionamento deve se basear em um trabalho de 
atuação e colaboração. Neste sentido, é imprescindível que seja estabelecido o papel de cada profissional 
e dos familiares da criança, assim como o objetivo. As metas da equipe e familiares serão alcançadas mais 
facilmente quanto maior for a cooperação dos seus integrantes.

3.3.  AÇÕES PREVISTAS EM PROGRAMAS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE

A carência, a inadequação, inclusive a sobrecarga de estimulação nos primeiros anos de vida da criança, 
diminui o ritmo natural do processo evolutivo infantil, aumentando também o distanciamento dos 
padrões do desenvolvimento físico, sensório perceptivo, motor, socioafetivo, cognitivo e da linguagem 
(BRASIL, 1995; BRASIL, 2016). 

As ações da E.P. são condutas adequadas para cada criança de acordo com sua idade e capacidade de 
desenvolvê-las. Assim, a E.P. reabilita e habilita priorizando a máxima independência possível nas distintas 
áreas do desenvolvimento. A E.P. não pode suprimir os efeitos de doenças de base, mas pode intervir no 
sentido de minimizar as limitações que estas impõem à criança (JERUSALINSKY; YANEZ, 2003). 

A E.P. pode fazer a criança vivenciar experiências, que vão desde a percepção do próprio corpo até o 
conhecimento e exploração do ambiente, a organização destas leva a um processo de aquisições no 
desenvolvimento. (PAINEIRAS, 2005).

As capacidades mentais, o desenvolvimento socioafetivo e as habilidades motoras e sensoriais, não são 
desenvolvidas apenas em ambientes providos de adequadas estimulação, mas também por meio de 
mediação positiva, o mínimo de restrição e troca de relações com os pares, oportunizado no processo de 
inclusão (DIAS et al., 2018). 

Os atuais programas sobre estimulação precoce, que correspondem à intervenção multidisciplinar clínica 
e terapêutica, mostram resultados animadores no campo das técnicas, procedimentos e estratégias de 
intervenção incluindo os pais e não apenas a criança (BONNIER, 2008). Evidências clínicas apontam a 
importância das intervenções específicas e contínuas na recuperação da função motora, cognitiva, 
linguística e sensorial (SPITTLE et al., 2012). 
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Neste sentido, Lúria (1999) afirma que o cérebro pode se adaptar às diferentes necessidades, servindo às 
diversas funções estabelecidas na história do homem. A reabilitação destas funções é possível levando-
se em consideração as funções adaptativas na estrutura do Sistema Nervoso Central (SNC), também 
denominada plasticidade neuronal que permite que o SNC aprenda habilidades e retenha informações, 
reorganize conexões cerebrais em resposta à estimulação ambiental e reabilitação (JOHNSTON, 2009). 

Enfatizamos a constituição do sujeito nas relações sociais e ambientais. Assim sendo, as condições 
biológicas congênitas ou adquiridas podem ser amenizadas ou acentuadas conforme se darão 
estas relações. 

Diante do exposto, é possível estabelecer relação entre aprendizado, conexões neurais e influências 
ambientais. Para que estas relações sociais sejam possíveis é necessário que a criança seja vista 
como um sujeito histórico, com capacidades e habilidades, sendo desafiada a superar desafios.

A criança aprende no convívio social, que é fundamental no desenvolvimento, pois, à medida que a 
criança é introduzida nos meios sociais, ela experimenta e cria outras habilidades. O desenvolvimento do 
cérebro humano inicia logo após a concepção, na terceira semana de gestação, e continua até o início da 
vida adulta (KONKEL, 2018). Após o nascimento, no primeiro ano de vida, o número de conexões neurais 
é tão grande que muitas vezes o fenômeno é referido como “big bang neural” (VAN DEN HEUVEL, et al, 
2015), reduzindo novamente após os 2 anos de vida (KONKEL, 2018). Nos primeiros anos de vida a criança 
precisa vivenciar experiências essenciais para a aquisição de habilidades linguísticas, socioafetivas, 
motoras e cognitivas (KONKEL, 2018). 

Nessa fase da vida como em nenhuma outra, é possível contar com a enorme plasticidade neuronal em 
resposta ao ambiente, incluindo influências positivas ou negativas (JOHNSTON, 2009; KONKEL, 2018). 
Inúmeras conexões fazem com que o recém-nascido possa captar informações de todo o meio onde está 
inserido. Após os dois primeiros anos de vida em um processo conhecido como poda sináptica, o cérebro 
organiza-se para realizar suas sinapses de forma mais eficiente, removendo conexões ineficientes para 
maximizar o desempenho (VAN DEN HEUVEL, et al, 2015; KONKEL, 2018). 

Qualquer que seja o grau de prejuízo cognitivo após uma lesão, haverá sempre uma habilidade residual, 
que pode ser aproveitada, devido à plasticidade neuronal. Exposição pré-natal a ambientes inadequados 
como estresse materno e agentes tóxicos podem alterar o neurodesenvolvimento (HORTON et al., 2014), 
assim como exposição neonatal a uma série de agentes estressores, como ocorre em unidades de terapia 
intensiva neonatal (SANTOS, PEARCE, STROUSTRUP, 2015; MENEGOL et al., 2018). 

Entretanto, crianças que são estimuladas adequadamente podem ampliar seu desempenho, pois 
a modulação da neurogênese, força das sinapses e reorganização dos circuitos neurais têm papel 
importante na plasticidade neuronal que é atividade-dependente (JOHNSTON, 2009).
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3.4.  O BRINCAR NO PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE

Na superação dos desafios, a ação mediadora propicia a aprendizagem e o desenvolvimento. Para 
Vygotsky (1999), o desenvolvimento ocorre mediatizado. Ainda nesta perspectiva, Vygotsky estabelece 
o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal que é a distância entre o conhecimento real que já foi 
consolidado, e o potencial que a criança ainda poderá construir. Esta distância é alcançada nas relações 
mediadoras do adulto com a criança. 

Figura 7. Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky

Fonte: Elaboração Própria.

Neste sentido, o brinquedo atua como importante instrumento para enriquecer as experiências de 
aprendizagem, considerando que o brincar é uma atividade natural da infância (LIFTER et al., 2011). 
Os brinquedos são necessários, porque, brincando, a criança aprende a focalizar o olhar, coordenar 
movimentos, desenvolver a motricidade fina, perceber cheiros, cores e formas, contribuindo para 
as funções física, cognitiva, social e de bem-estar (GINSBURG, 2007). Ao brincar, a criança explora 
diferentes possibilidades do brinquedo, recriando situações da sua realidade, vivenciando experiências, 
desenvolvendo a imaginação, comparação, imitação, destreza, estimulando as habilidades sócio afetivas, 
cognitivas e motoras (GINSBURG, 2007).

A criança deve ser estimulada a explorar o seu mundo, escolher seus brinquedos e suas atividades, 
sentindo satisfação em descobrir o mundo que a cerca. O brincar pode ajudar a criança a desenvolver-se, 
a comunicar-se com o outro e consigo mesma (LIFTER, et al., 2011). O brincar é reconhecido, acima de 
tudo como um direito de cada criança pela Alta Comissão das Nações Unidas pelos Direitos Humanos 
(GINSBURG, 2007).

Para Silva (1996), respeitando a fase do desenvolvimento da criança e visando ampliação do mesmo, os 
estímulos devem passar a ser mais elaborados conforme o domínio das habilidades adquiridas.
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A criança é um ser biopsicossocial e o conhecimento inicia-se desde o nascimento, ou seja, o seu 
desenvolvimento acontece na interação com o ambiente e outras pessoas, sendo que o brincar 
contribui de forma favorável para o desenvolvimento infantil. As experiências lúdicas da criança 
são influenciadas pelo meio e pela motivação, que se constituem como fator essencial para o 
desenvolvimento global.

“[...]as maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-
ão seu nível básico de ação real e moralidade” (VIGOTSKI, 1998, p.131).

3.5.  INTERDISCIPLINARIDADE

No Brasil, os estudos sobre interdisciplinaridade começaram na década de 70 com Hilton Japiassú. No 
seu livro “Interdisciplinaridade e Patologia do Saber” (1976), o autor define a troca interdisciplinar como 
possibilidade de modificar ou enriquecer a estrutura conceitual, possibilitando a incorporação e a criação 
de novos saberes. Em outras palavras, o autor explica que a interdisciplinaridade implica em manter-se 
no terreno de sua especialidade relacionando-a as demais, impregnado de um espírito epistemológico 
amplo.

O diálogo e a parceria entre os profissionais de diferentes áreas, em um ambiente interdisciplinar, promove 
a junção entre os conhecimentos de forma consciente. A interdisciplinaridade impõe a cada especialista 
que amplie seus conhecimentos, reconhecendo seus limites para absorver os conhecimentos de outras 
disciplinas (ETGES, 1993; FAZENDA, 1999). 

A interdisciplinaridade necessita de diálogo entre as pessoas, entre as disciplinas e entre outras formas de 
conhecimento. 

Ainda neste sentido, Fazenda (1999) afirma que em um exercício do pensar, a insegurança é transformada 
em ousadia e construção da atitude interdisciplinar. O pensar interdisciplinar é um diálogo com outras 
formas de conhecimento. É onde o conhecimento do senso comum penetra o conhecimento científico, 
pois é através do cotidiano que damos sentido à vida. Prioriza as relações interpessoais e o olhar na terapia 
e na realidade da criança. Há uma relação de reciprocidade entre a equipe com base na integração com 
os processos sociais, na desfragmentação do conhecimento ao atuar com a criança, enxergando-a como 
um ser único e indivisível. 

Para facilitar o desenvolvimento da criança e a relação familiar, um fluxo contínuo de mútua participação 
e intercâmbio de experiências são definidos com a equipe interdisciplinar. Com a cooperação de pessoas 
significativas, papéis, funções e expectativas de seus membros, em um contexto de aprendizagem 
recíproca, sem fronteiras que limitam as atuações. Há uma complementação harmônica as respectivas 
funções, que possibilita a permeabilidade na área de cada um, onde cada profissional consiga estabelecer 
conexão com as demais áreas, facilitando que seu campo de conhecimento se amplie e se modifique 
(PERÉZ- RAMOS, 1990).



63

Unidade 3

O trabalho realizado de forma interdisciplinar contribui na troca de conhecimentos e experiências 
nas distintas áreas, possibilitando, a realização de um planejamento conjunto, que contemple 
objetivos em comum, visando o desenvolvimento global da criança, porque uma criança não se 
desenvolve num único aspecto. Uma única especialidade disciplinar não atende as necessidades de 
todos os aspectos do desenvolvimento infantil. 

3.6.  PLANEJAMENTO

Para que um programa de E.P. se estruture de forma adequada devem ser estabelecidas linhas básicas para 
operação do mesmo. Dentro deste pensamento está a formulação dos objetivos a serem alcançados, a 
determinação da população a ser beneficiada (critério de elegibilidade), organograma do funcionamento 
e os recursos a serem empregados pela equipe interdisciplinar (BRASIL, 1995).

O planejamento realizado pela equipe interdisciplinar de E.P. baseia-se nos objetivos propostos 
individualmente para cada criança, estabelecidos após o processo de avaliação ou reavaliação. Assim, 
o plano de ação para a criança será determinado através das técnicas a serem utilizadas, bem como os 
materiais necessários (BRASIL, 1995; FRANCO, 2007).

O planejamento educacional é baseado nos três eixos: brincadeira, movimento e relações afetivas, que 
proporcionam o desenvolvimento global da criança, sendo seus conteúdos e atividades inspirados nas 
teorias do desenvolvimento e aprendizagem infantil (FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, 
2008).

Um planejamento deve ter algumas características para que seja efetivo (BRASIL, 1992):
1. A primeira é adequação, permitindo ajustar as atividades, já que é concebido nas necessidades, ações e 
nível de desenvolvimento da criança, seja em ambiente domiciliar, escolar ou na comunidade. A coerência 
é importante para que este esteja claro, facilitando a compreensão e a relação entre os componentes que 
o estruturam. 
2. Outro item é a flexibilidade para que seja possível a introdução de novos elementos e a modificação 
dos existentes. 
3. A interatividade, pois suas ações são baseadas nas relações (criança-adulto, criança-criança e criança-
ambiente). 
4. Operatividade é uma característica que permite a fácil aplicação, levando-se em consideração que é 
composta por experiências necessárias ao desenvolvimento da criança. O fato de atender a qualquer 
criança, seja ela deficiente ou não, o torna extensível. 
5. E por último a multiplicidade, pois do mesmo podem derivar programas educativos individualizados.
É importante o envolvimento de todos os profissionais da equipe no planejamento para uma intervenção 
mais efetiva e participação familiar com relação às orientações dadas. 
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3.7.  ESTUDOS DE CASO COMO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO

Considera-se de real valor o planejamento e a realização das reuniões clínicas. Mesmo que cada especialista 
trate de elaborar uma avaliação global do caso, existe sempre uma abordagem específica, através de seus 
respectivos campos de estudo. Com a formulação do diagnóstico, pode se estabelecer as prioridades e os 
delineamentos básicos de intervenção (BRASIL, 1992).

Os estudos de caso são realizados a fim de produzir o Projeto Terapêutico Singular (PTS) em conjunto 
com os terapeutas, familiares, cuidadores e professores da Rede Regular de Ensino. Nestes encontros são 
determinados os encaminhamentos necessários e as condutas de intervenção. Além disso, é realizado 
um estudo sobre a condição de saúde apresentada pela criança; bem como possíveis complicações e 
características que possam influenciar no desenvolvimento neuropsicomotor.

O PTS é descrito como um conjunto de propostas terapêuticas articuladas, resultado da discussão de uma 
equipe interdisciplinar. É uma variação de “caso clínico”. Foi desenvolvido em espaços de atenção à saúde 
mental, para propiciar atuação integrada da equipe, valorizando aspectos além do diagnóstico psiquiátrico 
e da medicação no tratamento dos usuários. Reúne-se toda a equipe na definição de propostas de ações, 
para ajudar a entender o Sujeito com alguma demanda de cuidado em saúde. Deve ser revisto de forma 
sistemática, observando-se os projetos pessoais e o processo de reabilitação psicossocial e a garantia dos 
direitos (BRASIL, 2008; 2015).

Essa reunião de equipe possibilita um maior esclarecimento do caso em questão, facilitando uma melhor 
integração da equipe quanto aos aspectos da intervenção. Mesmo que os profissionais possuam diferentes 
formações, esse tipo de encontro propicia resultados importantes no que concerne aos objetivos gerais 
e específicos do trabalho a ser realizado e das estratégias para que os mesmos sejam alcançados (BRASIL, 
1992; GUERRA, 1997).

Além disso, é possível estabelecer um prognóstico mais realista embasado no consenso e diferenças 
individuais da equipe multiprofissional (GUERRA, 1997).

Os estudos de caso também são realizados quando a equipe de E.P. identifica a necessidade do mesmo, o 
que pode ocorrer em diferentes situações, como dificuldade no manejo, necessidade de novas avaliações 
e/ou encaminhamentos, dificuldade de alcançar os objetivos propostos, entre outros. Assim, através 
do estudo a equipe expõe os problemas para investigação das causas e as possibilidades de solução e 
providências necessárias.

As reuniões de equipe são necessárias para a interação entre todos os profissionais, permitindo a troca de 
experiências e informações entre os mesmos, bem como, para compreensão da melhor forma de atender 
a criança e seus familiares. As reuniões facilitam o diagnóstico e impedem os desacertos no decorrer da 
terapia. 
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3.8.  INTERVENÇÃO

Mediante experiências significativas resultantes do contato com as pessoas, objetos e espaços, o 
processo de intervenção tem por finalidade proporcionar à criança condições para alcançar seu pleno 
desenvolvimento. Concomitantemente, pode ser estimulada a mudança de atitude das pessoas de seu 
convívio, que assumem a função de mediadoras (facilitadores) nesse processo, ou seja: os pais, familiares, 
educadores, atendentes e outros, que favorece o objetivo da intervenção (BRASIL, 1995).

A intervenção se baseia em três princípios básicos (FRANCO, 2007; DIAMENT; CYPEL, 1996): 
a) Globalidade: ver a criança como um todo e as ações a ela propostas (por diferentes áreas) de forma 
integrada;
b) Contextualidade: observar a criança em todos os seus contextos: social, familiar e cultural;
c) Oportunidade: garantir a criança uma intervenção no seu tempo certo, seja ele antes do problema ou 
logo que possível, assim que detectado uma defasagem no desenvolvimento.

As fases da avaliação, diagnóstico e planejamento da intervenção caracterizam a problemática em causa, 
as necessidades que daí decorrem, e planejar o bom uso dos recursos disponíveis. Com o objetivo de 
propiciar condições favoráveis ao seu desenvolvimento, a intervenção inclui atividades dirigidas à criança, 
à sua família e ao ambiente (FRANCO, 2007).

O planejamento e a implementação da intervenção global devem ser realizados por uma equipe composta 
por diferentes profissionais de forma interdisciplinar (FRANCO, 2007).

A  intervenção  visa  o desenvolvimento ao máximo do potencial psico-físico-social da criança; não objetivando 
acelerar este processo, mas ajudar a organizá-lo, reabilitando ou habilitando seu desenvolvimento e 
seus atrasos evolutivos. Na  atuação terapêutica vários conceitos, métodos e abordagens  se misturam 
e se somam para oferecer uma melhor qualidade de vida à criança, desenvolvendo e estimulando suas 
potencialidades através da exploração do meio e da socialização (PAINEIRAS, 2005).

Veja abaixo quais são os processos de avaliação e de intervenção (BRASIL, 2000):
1. Identificação das potencialidades e necessidades da criança, incluindo entrevista com a família, 
avaliações, o estudo sócio-familiar, exames médicos e outros que se fizerem necessários de acordo com 
cada caso;
2. Integração dos dados, conforme as áreas do desenvolvimento da criança; 
3. Elaboração do plano individual de intervenção, estabelecendo prioridades e propondo esquemas e 
procedimentos aplicáveis;
4. Identificação das barreiras que incidem no atendimento (condições do local e da prática profissional) e 
recomendações para a sua eliminação;
5. Acompanhamento e avaliação da criança e de seu ambiente, verificando os resultados que vão  sendo 
alcançados, de modo a formular novas recomendações, se for o caso.
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Aprofunde seus conhecimentos acessando os seguintes materiais complementares:

• Diretrizes de estimulação precoce : crianças de zero a 3 anos com atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/

diretrizes_estimulacao_criancas_0a3anos_neuropsicomotor.pdf
• Web Aula do Núcleo Telessaúde de Mato Grosso do Sul: Estimulação precoce para 

bebês com microcefaliahttps://www.youtube.com/watch?v=APw2ajAoLcQ
• Webpalestra - Microcefalia na Atenção Básica do Núcleo Telessaúde SC: https://

www.youtube.com/watch?v=mA8C4xzR6_k

A intervenção na E.P. objetiva a maximização do potencial da criança para alcançar a independência 
possível nas diferentes áreas do seu desenvolvimento, pensando-a na sua totalidade pela equipe 
interdisciplinar (PAINEIRAS, 2005; FRANCO, 2007; SILVA, SANTORO, 2006).

A eficácia do programa não é determinada pela quantidade de estímulos atribuídos, pois isto pode 
tornar-se até um fator deletério para o desenvolvimento adequado. Além disso, é necessário espaço 
físico adequado ou adaptado para o desenvolvimento do trabalho, atendendo às necessidades. A 
estimulação visa à qualidade de vida da criança adquirida por meio de intervenção direcionada não para 
a doença, mas para a busca constante de ações educativas e terapêuticas visando minimizar atrasos no 
processo evolutivo, considerando o meio, a família, o tempo individual da criança e suas relações, sendo 
fundamental a brincadeira para o desenvolvimento e para a criação do vínculo (PAINEIRAS, 2005; SGUILLA 
et al. 2007; SILVA, SANTORO, 2006; MAIA et al., 2005). 

A  estimulação  deverá  ser  entendida como alternativas que possibilitem a criança ter toda a 
‘experimentação’ necessária e possível em seu meio. A aprendizagem se dá pela mediação, na qual a 
criança se beneficia das interações e modelos dados pelo outro, relacionando-se com o mundo. O 
mediador deve encorajar a criança a se comunicar e interagir, propiciando o seu desenvolvimento pleno, 
lembrando que cada criança tem seu próprio ritmo e interesses (TRISTÃO, 2006).

Para Vigotsky, o conhecimento é constituído socialmente por meio das relações humanas, pois é na relação 
com o outro a criança se apropria do conhecimento e se desenvolve. Por isso, a intervenção precoce para 
que seja adequada deve ser baseada na convivência social, indo ao encontro das necessidades familiares, 
orientando os responsáveis (FARIAS, 2006).

Além de ativo e participativo, o adulto deve ser observador e reflexivo sobre a importância de sua 
mediação. O papel do adulto é complexo e se desenvolve a medida que ele se torna mais capaz, 
por meio da observação, de reconhecer e atender cada necessidade de desenvolvimento da criança 
(TRISTÃO, 2006).



67

Unidade 3

3.9.  ASSESSORIA ESCOLAR

O programa de Estimulação Precoce não é um substitutivo da Educação Infantil. O quanto antes as crianças 
atendidas na E.P. ingressarem na Educação Infantil, mais seu desenvolvimento será potencializado, 
aumentando suas possibilidades de interação com seu meio social e seu relacionamento com os demais. 
A assessoria escolar é uma atividade do processo terapêutico estendida ao ambiente escolar, com o 
objetivo de identificar possíveis facilitadores e barreiras à funcionalidade da criança, definir em conjunto 
objetivos a serem trabalhados durante o processo terapêutico, além de visar a orientação e troca de 
informações com os profissionais envolvidos no processo educacional. A assessoria escolar faz parte do 
Projeto Terapêutico Singular devendo ser realizada pelo menos uma vez por ano, mas pode ser realizada 
a partir da solicitação feita por um dos profissionais da E.P., pela Educação Infantil ou pelos familiares 
(BRASIL, 2015).

Destaca-se a importância da consonância do tripé escola, família e equipe da E.P. para um ambiente rico 
em que a criança consiga se desenvolver da forma mais plena.

3.10. PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NO PROGRAMA DE E.P.
Mesmo após serem encaminhados para um serviço de E.P., a maioria dos pais ainda não tem conhecimento 
sobre o diagnóstico de seu filho e o que isso significa para seu desenvolvimento. Também não têm 
conhecimento de como é desenvolvido o trabalho de estimulação e sua importância. 

Os profissionais, por sua vez, têm o papel fundamental de melhor esclarecer estes pais por meio de 
informações e orientações, que são realizadas durante os atendimentos, bem como, incentivá-los quanto 
à continuidade do trabalho e efetivação do mesmo para melhoria na qualidade de vida da criança e 
consequentemente, melhora em seu desenvolvimento global. Alguns desafios iniciais como a aceitação 
de um encaminhamento à reabilitação pode estar superada, mas, com certeza, ainda enfrentarão 
dificuldades, necessitando de apoio, conforto e acolhimento por parte dos profissionais. 

Para que este acolhimento ocorra positivamente, deve-se propiciar no atendimento de estimulação, um 
ambiente que facilite o estabelecimento de vínculos e aceitação do trabalho terapêutico por parte da 
família, enriquecido de atividades lúdicas e prazerosas elaboradas a partir das etapas do desenvolvimento, 
sendo este atendimento individualizado e sistemático. 

Muitas vezes, após o diagnóstico inicial de que a criança ou bebê apresenta alguma anormalidade e que 
necessitam participar de um programa de reabilitação, os pais colocam nas mãos dos profissionais o 
desenvolvimento de seu filho e, no entanto, eles desconhecem que sua dedicação e atenção associadas 
ao conhecimento de como aplicar algumas técnicas é que produzirão modificações mais significativas. 
Estes programas deverão ocorrer de forma ordenada e sistemática, em que os profissionais orientam 
pais e professores, acompanhando o caso, informando e esclarecendo dúvidas, e também acolhendo e 
auxiliando em suas dificuldades ou encaminhando-as para outros profissionais necessários.
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O desenvolvimento da criança não se dá separado do núcleo familiar. Os pais devem ser conscientizados 
quanto à importância dos primeiros anos de vida da criança para todo um desenvolvimento futuro. Por 
não terem conhecimento técnico/científico sobre o desenvolvimento infantil, e de como acontecem 
os processos iniciais do desenvolvimento mental, físico e emocional, eles minimizam muitas vezes a 
necessidade da criança de explorar o mundo ao seu redor deixando de estimulá-la. São eles os que mais 
convivem com os filhos, portanto necessitam ser também orientados em relação a comportamentos e 
regras sociais na educação, da mesma forma que fazem com os outros filhos (SOUSA, 2012).

Não usar os pais no tratamento da criança é perder o mais valioso recurso de que se dispõe. 
Em muitos momentos escuta-se que os pais não devem ser terapeutas, e sim pais. No entanto, 
reconhece-se que podem e devem ser “pais coterapeutas”, pois são os que melhor conhecem o filho 
e estão mais próximos do mesmo.

Buscaglia (1993, p. 283) afirma: “Se forem incluídos como parte importante da equipe na avaliação e 
no tratamento, os pais serão terapeutas dispostos e capazes, e na maioria dos casos, executarão seus 
encargos com o cuidado amoroso para o qual, muitos profissionais não dispõem de tempo”.

É no lar que se iniciam os vínculos afetivos, e sendo este harmonioso e seguro, muito facilitará a 
aprendizagem. Reconhece-se que um melhor desenvolvimento da criança, depende de um conjunto 
de fatores, assim como de sua maturidade e autonomia, bem como do envolvimento e compromisso 
dos pais e de suas habilidades em promover tais processos. Ao oferecerem um ambiente estimulador, e 
seguindo as orientações passadas, desenvolverão ao máximo as potencialidades de seu filho, com novas 
oportunidades de evolução e progresso (SOUSA, 2012).

Aqui, são passadas dicas práticas de intervenção para crianças com microcefalia, entretanto que podem 
ser utilizadas com crianças com atraso do desenvolvimento:
• Estimulação Precoce de crianças com microcefalia de 0 a 3 anos: http://www.telessaude.hc.ufmg.br/wp-
content/uploads/2016/07/Microcefalia.pdf
• Estimulação precoce de bebês com microcefalia: https://www.youtube.com/watch?v=cJauRrUeeQg
• Estimulação precoce pode ser feita com objetos do dia-a-dia: https://www.youtube.com/
watch?v=MZv8Rg8FQwc

3.10.1. Estratégias de estimulação motora precoce dos 0 aos 36 meses de 
idade

Como foi descrito na sessão anterior, a Estimulação Motora Precoce (EMP) é uma abordagem que tem 
que ser realizada de forma interdisciplinar e com participação principal e especial da família e da criança, 
além desses, professores, terapeutas e agregados. Para este fim, a EMP deverá ser realizada com objetivos 
e metas de acordo com as necessidades funcionais, ambientais e sociais da criança e da família.

A EMP incorpora duas vertentes de abordagem à criança de acordo com o ambiente, sendo estas: em 
domicílio (momento de lazer e brincadeiras) e hospitalar/ambulatorial. Essas duas abordagens têm 
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objetivos preventivos, socioeducativos e terapêuticos (Figura 8).

Figura 8. Fluxograma de abordagem da Estimulação Motora Precoce

Fonte: Elaboração própria.

Para que se possam obter bons resultados decorrentes da EMP é necessário utilizar estratégias que facilitem 
a aquisição de habilidades motoras da criança com risco ou atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. 
Dentre algumas das estratégias utilizadas destacam-se: a utilização da variabilidade de posicionamentos 
(prono, supino, sentado e em pé) e a disposição do ambiente favorável ao desenvolvimento (Figura 8).

Figura 9. Fluxograma de abordagem da Estimulação Motora Precoce, com estratégias para a estimulação 
domiciliar

Fonte: Elaboração própria.

A variedade de posicionamento tem o objetivo de fortalecimento da musculatura correspondente às 
regiões corporais da criança;
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Fonte: FRANCISCO et al. (2018); PIPER; DARRAH, (1994).

Orientações para a realização da EMP

Para a realização da EMP preventiva, socioeducativa ou terapêutica, seja domiciliar (momento de lazer e 
brincadeiras) ou hospitalar/ambulatorial, tem que se ter em conta que objetivo principal é proporcionar 

• A posição prona (barriga para baixo) é ideal para a estimulação e brincadeira apenas quando a criança 
estiver acordada, para evitar a síndrome da morte súbita (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 1992). 
Esta posição fortalece a musculatura cervical, de tronco e membros superiores (MMSS). Esses grupos 
musculares são de extrema importância para a aquisição de habilidades motoras como manter-se nas 
posturas sentada, de quatro apoios (gato) e em pé. Destaca-se ainda a posição de quatro apoios, como 
uma forma de fortalecer os músculos da cintura escapular (ombros e escápulas) e pélvica (quadril), bem 
como estímulo para aprendizagem de organização espacial e noção de profundidade; 
• A posição supina (barriga para cima) é recomendada pela American Academy of Pediatrics (1992) como 
a posição para dormir para evitar a síndrome da morte súbita. Como forma de brincadeira ou estimulação 
esta posição é importante para trabalhar as mãos em linha média e o fortalecimento predominante 
da musculatura abdominal e de membros inferiores (MMII), alongamento da cadeia posterior de MMII 
e estimulação da articulação da articulação de quadril (por isso, a criança nesta posição realiza muitos 
chutes alternados); 
• As posições sentada e em pé são importantes e precisam ser estimuladas, pois auxiliam no fortalecimento 
da musculatura cervical, de tronco, MMSS e MMII. Entretanto, nessas posturas, a direção das fibras 
musculares é paralela à gravidade, já em prono, as fibras musculares são perpendiculares à gravidade, 
sendo assim, a ativação muscular nessas duas situações é diferente. Diante disso, reforçamos a importância 
da variabilidade de posicionamento como mostra a imagem abaixo. 

Figura 10. Relação dos diferentes tipos de posicionamento com o desenvolvimento motor
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NA PRÁTICA

Caso clínico 4

E.F.D, 5  meses e 17 dias de idade corrigida, feminino, prematuridade, baixo peso ao nascer, Apgar 8 e 
9: apresenta pobre controle cervical. Em prono, eleva a cabeça por breves momentos em torno de 45º e 
em supino, não acompanha e nem alcança objetos até linha média; sensibilidade preservada; reflexos 
e tônus muscular normais.

Mãe refere episódio de pré-eclâmpsia na 28ª semana de gestação, ocasionando internação hospitalar. 
Realizou-se cesariana com 32 semanas gestacionais, na qual o parto foi sem intercorrências.

Composição familiar pai, mãe e um irmão de 10 anos, todos moram juntos. Pai trabalha o dia todo e 
volta para casa somente à noite, mãe cuida dos dois filhos e a tarde leva o filho mais velho à escola.

Pai relata que desde o nascimento até 2 meses de vida, a criança chorava muito e com isso, sua esposa 
permanecia muito tempo com ela no colo deitada, sem saírem de casa. Esta refere estar cansada, que 
necessitou mudar sua rotina de vida diária, parou de trabalhar, pois a única forma que ela se acalmava 
era deitada no colo materno. Atualmente não chora muito, mas fica a maior parte do dia deitada para 
mãe pode realizar as atividades domésticas e, quando acordada, solicita colo materno.

à criança independência/autonomia funcional. Pois, assim como todo ser humano tem necessidades 
fisiológicas básicas (comer, dormir, necessidades dos sistemas urinário e digestório, etc.), também tem 
necessidades psicológicas básicas como INDEPENDÊNCIA/AUTONOMIA. 

Assim sendo, recomenda-se que a EMP seja feita quando a criança estiver bem disposta, ou seja: com a 
criança acordada, bem alimentada, tranquila. Evitar a realização da EMP logo após a mamada/refeição 
(para evitar o refluxo gastroesofágico). Além disso, é ideal que seja realizada em lugares amplos, bem 
arejados, com temperatura adequada e de interesse da criança, em superfícies firmes, estáveis e seguras, 
isto é, melhor que seja no chão com tapete de EVA ou edredom.  Cama, sofá ou berço são superfícies 
altas e assim, promovem um maior risco de acidentes; além de serem acolchoados (não possuem firmeza 
suficiente), fazendo com que a realização dos movimentos tenha um gasto de energia maior se comparado 
ao chão, o que pode desmotivar ou irritar a criança. 

3.10.2. Orientações para o primeiro trimestre do desenvolvimento da 
criança (0-3 meses de idade)

A seguir serão apresentados casos clínicos como estratégias de intervenções com orientações aos 
terapeutas, familiares e cuidadores para estimular o desenvolvimento neuropsicomotor adequado a faixa 
etária correspondente.
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Para auxiliar no processo de estimulação precoce do desenvolvimento das crianças nesta faixa etária, 
abaixo estão dispostas orientações para terapeutas, pais e cuidadores:
• Orientar os pais e cuidadores sobre a importância de realizar contato visual olho a olho para 
desenvolvimento de vínculo social e afetivo, interagir com a criança em todas as atividades de cuidado da 
mesma, incentivando que esta explore as partes do seu corpo, como mãos, pés e barriga para estimular 
a percepção corporal (Figura 11).

RESOLUÇÃO: A partir do que foi descrito no caso clínico 4, podemos evidenciar que a criança E.F.D. 
não adquiriu alguns marcos do desenvolvimento neuropsicomotor de 0 a 3 meses de idade como 
controle cervical, em prono elevar a cabeça em 90° e acompanhar visualmente objetos até a linha 
média, apresentando atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Nesta fase é esperado que a 
criança desenvolva as habilidades de controle cervical nas diferentes posições e alcance das mãos/
objetos na linha média em supino.

 É possível também salientar a associação de fatores desfavoráveis e de risco ao desenvolvimento, tais 
como:

Quadro 6. Caso Clínico segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF).

ESTRUTURAS E FUNÇÕES DO 
CORPO

• Atraso no desenvolvimento neuromotor
• Fraqueza muscular de cervical e membros superiores

ATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO

• Não eleva a cabeça de forma efetiva em prono
• Não acompanha em nem alcança objetos até a linha média em 
supino

FATORES SOCIAIS/ 
AMBIENTAIS

• Condições de vida da criança
• Ambiente não estimulante
• Inadequada relação pais- filho
• Inadequada interação social
• Saúde mental da mãe
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Fonte: NASCIMENTO et al., 2019.

• Orientar os pais/cuidadores sobre a importância da realização de trocas de posturas principalmente 
em supino (barriga para cima), prono (barriga para baixo) e decúbito lateral (deitada de lado) de forma 
sequencial e lúdica. Não se esqueça de orientar para que o pais/cuidadores estimulem a criança em uma 
superfície firme, visto que em superfícies como colchão, o bebê tem que fazer mais força, dificultando a 
realização da tarefa.
• Enfatize a importância da postura supina para dormir, tendo em vista que as posturas de prono e lado 
nesta fase do desenvolvimento apresentam riscos de acidentes, dentre estes a morte súbita. Entretanto, a 
troca de postura deve ocorrer quando a criança estiver acordada.
• Com a criança em posição supino, estimule o alcance de brinquedos em contraste de preto e branco na 
linha média (Figura 12).

Figura 12. Estimulação da coordenação óculo-motora e alcance na linha média em supino

• Em prono, com o mesmo brinquedo, realize movimentos verticais e horizontais com estes, estimulando 
o controle cervical (Figura 13). Destaca-se a importância de deixar o bebê na postura prona, sempre que 
acordado, visto que, como descrito anteriormente, nesta postura há fortalecimento de diversos grupos 
musculares. Mais ainda, se o bebê é acostumado desde o início da vida a permanecer nesta postura 
quando acordado, em idades maiores não chorará ao permanecer nesta posição.

Fonte: NASCIMENTO et al., 2019.

Figura 11. Estimulação do desenvolvimento afetivo e percepção corporal
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Figura 14. Exemplo de um dos modelos de forma geométrica simples em preto e branco

Fonte: Disponibilizado on-line na internet.

3.10.3. Orientações para o segundo e terceiro trimestre do 
desenvolvimento da criança (3-9 meses de idade)

A seguir será apresentado caso clínico 5 e estratégias de intervenções com orientações aos terapeutas, 
familiares e cuidadores para estimular o desenvolvimento neuropsicomotor.

Fonte: NASCIMENTO et al., 2019.

Figura 13. Estimulação controle cervical postura prono

• Estimule o início do sentar no colo do terapeuta e/ou familiares com movimentos cuidadosos de puxado 
para sentado, auxiliando assim no fortalecimento cervical e da musculatura abdominal.

Este brinquedo pode ser produzido facilmente pelos familiares/cuidadores. Com isso, oriente a impressão 
ou pintura de formas geométricas simples em contraste preto e branco, como mostra na figura 14 
e posteriormente cole em um palito de picolé para realizar movimentos laterais para que a criança 
acompanhe visualmente em diferentes posturas.

Devido à baixa acuidade visual e imaturidade das células do olho, principalmente os cones no 
primeiro trimestre de vida, o bebê ainda não visualiza o colorido. Para tal, o ideal é que no momento 
da estimulação sejam utilizados brinquedos em contraste de preto e branco e manter contato visual 
olho a olho, a uma distância de 18 a 30 centímetros.
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Caso clínico 5

D.A.C, 8 meses, masculino, malformação congênita em investigação, apresenta controle de cervical e 
controle manual em linha média, porém não rola de prono para supino e vice-versa e nem localiza o 
som lateralmente. Não possui controle de tronco na posição sentada. 
Vó materna refere que a mãe é usuária de drogas e que, após o nascimento, deixou o filho para ser 
criado pela vó. Esta não soube dar mais informações sobre o parto e período gestacional, mas refere 
que a filha não realizava consultas de pré-natal regulares e manteve drogadição na gestação.
Família com baixa renda e baixo nível de escolaridade, vó cria mais uma neta da mesma filha e apresenta 
conflitos familiares internos, sendo a única fonte de vínculo e cuidadora das crianças.

RESOLUÇÃO: A partir do que foi descrito no caso clínico 5, podemos evidenciar que a criança 
D.A.C. não adquiriu alguns marcos do desenvolvimento neuropsicomotor de 3 a 6 meses de idade, 
como virar em direção a fonte sonora, rolar e controle de tronco na posição sentada. Dessa forma, 
apresenta atraso no DNPM, pois é esperado que ao final deste trimestre a criança adquira as 
habilidades de: sentar sem apoio com supervisão; melhor controle cervical e de tronco em prono 
e sentado; melhor exploração do próprio corpo, alcançando joelhos e pés; transferências de prono 
para supino e desta para prono, ou seja, a aquisição do rolar em bloco.

É possível também salientar a associação de fatores desfavoráveis e de risco ao desenvolvimento. O 
Quadro 2 avalia o caso clínico na perspectiva da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF).

Quadro 7. Caso Clínico segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF).

ESTRUTURAS E FUNÇÕES DO 
CORPO

• Malformação genética
• Atraso no desenvolvimento neuromotor
• Fraqueza muscular de cervical, tronco, abdominais e de membros 
superiores

ATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO

• Não tem a autonomia de rolar de prono para supino vice-versa
• Não consegue brincar/interagir socialmente na posição sentada 
sem apoio

FATORES SOCIAIS/ 
AMBIENTAIS

• Inadequado acompanhamento pré-natal (mãe na condição de 
drogadição durante gestação)
• Risco social/ ambiental
• Baixo nível socioeconômico
• Baixo nível escolaridade da cuidadora
• Ruptura de vínculo familiar
• Ambiente não estimulante



76

Unidade 3

• Em supino, continue estimulando o alcance e a manipulação de brinquedos na linha média. É importante 
estimular a criança a levar as mãos na boca, bem como manipular objetos de forma bimanual (Figura 
15 A). Além disto, em supino, estimule a criança a pegar os joelhos e pés para fortalecer a musculatura 
abdominal e do quadril, alongar a cadeia posterior e movimentar a articulação do quadril (figura 15 B). 

Figuras 15 A, 15 B. Em supino, estimule a criança a brincar na linha média, bem como a pegar os pés e 
joelhos

Fonte: Programa de Extensão Estimulação: a criança em foco do CEFID/UDESC.

• Estimule o rolar, em superfícies firmes, amplas, seguras e livres, utilizando brinquedos que chamem à 
atenção da criança. Inicialmente estimule o rolar proporcionando auxílio e, após, de forma independente. 
Para estimular, coloque o brinquedo acima da cabeça da criança, na diagonal, para que a criança tenha 
interesse em rolar para pegar (Figura 16).

Para auxiliar no processo de estimulação precoce do desenvolvimento das crianças nesta faixa etária, 
estão dispostas abaixo orientações para terapeutas, pais e cuidadores:

• Oriente os familiares a estimularem a criança nesta fase a explorar o próprio corpo, ou seja, estimulação 
do conhecimento/reconhecimento das diferentes partes do corpo da mesma, podendo ser realizada com 
recursos sensoriais como o toque de objetos de diferentes cores, texturas e consistências nas regiões 
corporais da criança e do familiar (Figura 15).

Figura 15. Estimulação da percepção sensorial em regiões do corpo

Fonte: NASCIMENTO et al., 2019.
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Fonte: NASCIMENTO et al. (2019) e Programa de Extensão Estimulação: a criança em foco do CEFID/
UDESC.

• Ainda em prono, estimule a criança para que alcance objetos acima de sua cabeça de forma alternada e 
o pivoteio para fortalecimento de MMSS e paravertebrais.
• No início do segundo trimestre (4-5 meses), estimule a posição sentada entre as pernas do terapeuta ou 
dos familiares/cuidadores ou utilize almofada de amamentação e almofadas.
• À medida que a criança se desenvolver, estimule a posição sentada sem apoio externo, inicialmente com 
apoio dos braços à frente, progredindo para apoios laterais e posteriormente para posição sem apoio.
• Estimule a criança nas posições prono e sentada em frente ao espelho, para a estimulação do 
autoreconhecimento (Figura 18). 

Figuras 17 A, 17 B. Estimulação para fortalecimento cervical, de tronco e de membros superiores em 
posição prono

Fonte: NASCIMENTO et al., 2019.

• Em prono, estimule a extensão do tronco e rotação cervical com estímulo visual e sonoro de um 
brinquedo. Lembrando que esta atividade deve ser em superfícies firmes, estáveis e seguras (Figura 
17 A). Destaca-se que muitas crianças não gostam de permanecer na postura prona porque não foram 
acostumadas, e esta é uma postura que “exige” um esforço da criança. Se a criança começar a chorar, não 
a retire da postura, ensine-a a sair daquela postura, dando apoio em quadril para que ela mesma faça a 
força para sair (Figura 17 B).

Figura 16. Estimulação do rolar independente de supino para prono
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Figura 19. Estimulação de equilíbrio na posição sentada

Fonte: NASCIMENTO et al., 2019.

• No terceiro trimestre, estimule a transferência do sentar para prono, com estímulo no quadril e um 
brinquedo à frente da criança (Figura 20).

Fonte: NASCIMENTO et al., 2019.

• Na posição sentada, no terceiro trimestre, estimule o controle de tronco alternando a direção dos 
brinquedos sonoros e/ou brinquedos com cores fortes, proporcionando deslocamento da cabeça, 
rotação de tronco. Além da posição sentada, esta atividade também pode ser realizada em prono, supino 
e decúbito lateral, dessa forma, estimula-se a troca de decúbitos (Figura 19).

Figura 18. Estimulação visual e reconhecimento corporal em frente ao espelho
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Fonte: NASCIMENTO et al., 2019.

Figura 20. Estimulação da transferência da posição sentada para prono

• Nesta fase (final do segundo trimestre, início do terceiro trimestre) já podem ser incorporadas em alguns 
momentos brincadeiras na posição em pé com apoio em baixo das axilas e vai baixando até na região do 
quadril (terceiro trimestre). Colocando brinquedo/objeto de interesse acima dos olhos da criança (Figura 
21).

Figura 21. Estimulação na posição em pé

Fonte: NASCIMENTO et al., 2019.

Para o alcance desses resultados, recomenda-se que neste trimestre sejam utilizados brinquedos 
grandes, visuais e sonoros, de preferência em cores primárias e secundárias (como vermelho, 
amarelo, azul, laranja, verde, etc.).

Estes brinquedos também podem ser produzidos por familiares/cuidadores com materiais reciclados e/
ou baixo custo, como garrafas plásticas, acrescentando água com tinta/corante de cores vibrantes para 
estímulo visual (Figura 23) ou colocar pedrinhas para estímulo auditivo (Figura 22). 
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Figura 23. Modelo de brinquedo estímulo auditiva

Fonte: Disponibilizado online na internet.

3.10.4. Orientações para o terceiro e quarto trimestre do desenvolvimento 
da criança (6-12 meses de idade)

A seguir será apresentado o caso clínico 6 com estratégias de intervenções e orientações aos terapeutas, 
familiares e cuidadores para estimular o desenvolvimento neuropsicomotor.

NA PRÁTICA

Caso clínico 6

F.N.E, 11 meses e 28 dias  masculino, nistagmo, desnutrição, apresenta pouca reação aos estímulos 
sonoros e visuais, realizando acompanhamento do seguimento visual por poucos segundos, sem fixar 
objetos, balbucia pouco.  Ao sentar, não apresenta controle de tronco satisfatório e reação de proteção, 
não realiza troca de posturas para 4 apoios e não mantém bipedestação com auxílio.

Mãe relata que gravidez não foi planejada, gestação com idade gestacional avançada, realizou pré-

Figura 22. Modelo de brinquedo estímulo visual

Fonte: Disponibilizado on-line na internet.
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natal regularmente, sem intercorrências na gestação e no parto normal. Pai não aceitou a gravidez e 
não ajuda na criação e mãe diz que sofre muito por isso, sentindo-se ansiosa.

Ela relata que também apresenta alterações visuais desde criança, mas sem diagnóstico. Tem mais 
uma filha de 20 anos, que ajuda na criação na irmã mais nova, juntamente com familiares maternos. 
Mãe também refere que F.N.E dorme bastante, apresenta dificuldade para aceitar alimentos sólidos, 
aceitando apenas leite materno.

RESOLUÇÃO: A partir do que foi descrito no caso clínico 6, podemos evidenciar que a criança F.N.E. 
não adquiriu alguns marcos do desenvolvimento neuropsicomotor de 6 a 9 meses de idade como 
sentar,  trocar de postura do sentado para 4 apoios e vice-versa, passar por diferentes posturas, de 
semi-ajoelhado para em pé com apoio e permanecer de pé com apoio, acompanhar o seguimento 
visual em diferente posturas, fixar objetos coloridos e intensificar o balbucio. Nesta fase é esperado 
que a criança alcance: rolar dissociado ou o chamado intencional; posição de quatro apoios e 
transição para o engatinhar; sentar sem apoio com mais equilíbrio, ou seja, proteção para frente e 
laterais garantidas e transferência de sentado para em pé, se puxando em superfícies mais altas e 
em pé com apoio, associando a rotação de tronco.

 É possível também salientar a associação de fatores desfavoráveis e de risco ao desenvolvimento, tais 
como:

Quadro 8. Caso Clínico segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF)

ESTRUTURAS E FUNÇÕES DO 
CORPO

• Nistagmo
• Desnutrição
• Atraso no desenvolvimento neuromotor

ATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO

• Pouco estímulo familiar por meio de brincadeiras e em diferentes 
posturas
• Criança não aceita alimentos sólidos
• Criança não engatinha
• Não brinca na posição em pé e nem realiza marcha lateral

FATORES SOCIAIS/ 
AMBIENTAIS

• Gestação avançada
• Ansiedade materna
• Conflitos familiares
• Alterações visuais da mãe
• Ambiente não estimulante
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Figura 24. Estimulação da posição de 4 apoio e início do engatinhar

Fonte: NASCIMENTO et al., 2019.

• Além da transferência de sentado para quatro apoios (Figura 25), de início também é de extrema 
importância, para a garantia da independência funcional, a transferência de sentado para em pé com 
assistência colocando o brinquedo/objeto de interesse em uma superfície mais alta e ajudando na região 
do quadril. Em pé, apoiada, estimule também que a criança se abaixe para pegar o brinquedo (figura 
25). À medida que a criança for se desenvolvendo e ganhando segurança e equilíbrio, essa transferência 
deverá ser estimulada de forma eficaz, ou seja, de sentado/quatro apoios para ajoelhado, semi-ajoelhado 
e em pé com independência, para fortalecimento dos MMSS e MMII. Nesta posição brinque com a criança 
chamando-a por trás para que ela faça rotação de tronco para subsequente descarga de peso nos pés.

Para auxiliar no processo de estimulação precoce do desenvolvimento das crianças nesta faixa etária, 
estão dispostas abaixo orientações para terapeutas, pais e cuidadores:

• Oriente que os familiares/cuidadores continuem estimulando a posição prona e supina para que dessa 
forma a criança alcance o rolar dissociado (movimento de mudança de decúbito associado a dissociação 
das cinturas escapular e pélvica).
• Oriente a importância da estimulação tátil principalmente na região dos pés para a preparação para 
a posição ortostática e consequentemente, para a marcha. Permanecer sem meias ou sem calçados e 
utilizar diferentes texturas (macio e áspero) e tipos de piso (piso frio, ladrilho, grama, areia, etc.), para 
evitar hipersensibilidades futuras.
• Estimule o controle de tronco para alcance lateral, proporcionando rotação de tronco.
• Oriente que os pais/cuidadores estimularem sempre a transferência de posições para que assim, a criança 
alcance a independência esperada. Desta forma, é importante a transferência de sentado para quatro 
apoios e subsequentemente o engatinhar, colocando o brinquedo/objeto na frente a uma distância 
suficiente para que ocorra deslocamento. E caso a criança ainda se sinta insegura, a posição de quatro 
apoios pode ser estimulada na coxa do terapeuta ou dos pais/cuidadores colocando um brinquedo na 
frente e estabilidade no quadril, para que ela tenha segurança e equilíbrio nesta posição. Estando na 
posição estimule também o alcance alternado de objetos (Figura 24). 
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Fonte: Programa de Extensão Estimulação: a criança em foco do CEFID/UDESC.

• Estando a criança em pé, coloque o brinquedo/objeto de interesse em uma distância para criança 
alcançar realizando a marcha lateral (é de extrema importância para fortalecimento de glúteos médios, 
um dos músculos mais importantes para a marcha). Além disso, fique brincando com a criança colocando 
o brinquedo/objeto de interesse no chão, ou seja, em diferentes alturas e posições, para que ela realize 
movimentos de agachamento com apoio e retorne à posição inicial, dessa forma, ocorrerá fortalecimento 
de quadríceps e ísquiotibias (Figura 26). 

Figura 26. Marcha lateral com apoio

Fonte: Programa de Extensão Estimulação: a criança em foco do CEFID/UDESC.

Figura 25. Transferência de posturas de forma independente de sentado para prono e de sentado para 
em pé (vice-versa)
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Ainda que algumas crianças não engatinhem no decorrer do seu desenvolvimento, é importante 
orientar os pais/cuidadores para estimulação da posição de quatro apoios e para o engatinhar, 
visto que, essas habilidades são de extrema importância para a percepção de profundidade. Esta é 
essencial para a aquisição das habilidades fundamentais (correr, pular, subir e descer degraus sem 
apoio). Desta forma, a criança terá mais funcionalidade nas idades pré-escolar e escolar.

3.10.5. Orientações para o quarto e quinto trimestre do desenvolvimento 
da criança (9-15 meses de idade)

A seguir será apresentado o caso clínico 7 e as estratégias de intervenções com orientações aos terapeutas, 
familiares e cuidadores para estimular o desenvolvimento neuropsicomotor.

Caso clínico 7

P.S.V, 18 meses e 19 dias, feminino, doença genética em investigação, baixo peso ao nascer, internação 
por tempo prolongado. Iniciou o engatinhar com 12 meses, porém não realiza transferências de postura 
de 4 para bipedestação com apoio, não se mantém na posição de pé com auxílio, sem desenvolvimento 
da marcha e linguagem. Não é realizado o acompanhamento adequado da criança na unidade básica 
de saúde (UBS) que estão vinculados.

Pais adolescentes, desempregados, com baixa renda. Mãe relata que gravidez não foi planejada, parto 
cesáreo de urgência e que a criança necessitou ficar internada por período prolongado na UTI, mas não 
soube relatar mais detalhes.  Após a alta, a família não mantém controle de saúde adequadamente. 
Criança mora com os pais e avós paternos em uma periferia. Pai com envolvimento no tráfico.

RESOLUÇÃO: A partir do que foi descrito no caso clínico 7, podemos evidenciar que a criança 
E.F.D. não adquiriu alguns marcos do desenvolvimento neuropsicomotor do quarto trimestre 
de idade, como permanecer em bipedestação com apoio, realizar com auxílio e independente 
transferência de posturas de sentado, 4 apoios, ajoelho, semi-ajoelhado, puxando para ficar em pé, 
desenvolver marcha lateral e iniciar os primeiros passos com base alargada e emitir as primeiras 
palavras contextualizadas, ruídos, imitar sons e onomatopeias. O quarto e o quinto trimestres são 
marcados pela aquisição/aperfeiçoamento das fases da marcha: com apoio, transferência para em 
pé; em pé com rotação de tronco; marcha lateral sem rotação de tronco e posteriormente com 
rotação de tronco; agachar para pegar um objeto/brinquedo do chão; em pé sem apoio e andando 
sozinho, ou seja, marcha sem apoio e independente. Além disso, é esperada a maturação completa 
do sentar independente, ou seja, a criança alcança a proteção para frente, laterais e posterior, e 
consequentemente ela não se desequilibrará nesta posição.

NA PRÁTICA
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ESTRUTURAS E FUNÇÕES DO 
CORPO

• Doença genética em investigação
• Atraso no desenvolvimento neuromotor

ATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO

• Pouco estímulo familiar por meio de brincadeiras e em diferentes 
posturas
• Não realiza transferência de quatro apoios para ortostatismo
• Não alcança a posição ortostática;
• Não brinca e nem interage socialmente em ortostatismo

FATORES SOCIAIS/ 
AMBIENTAIS

• Internação por tempo prolongado
• Baixo nível socioeconômico
• Pais adolescentes e desempregados
• Família não cumpre controle de saúde
• Convívio em ambientes estressantes
• Pai envolvido com tráfico
• Acompanhamento inadequado na UBS
• Ambiente não estimulante

 É possível também salientar a associação de fatores desfavoráveis e de risco ao desenvolvimento, tais 
como:

Quadro 9. Caso Clínico segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF)

Para auxiliar no processo de estimulação precoce do desenvolvimento das crianças nesta faixa etária, 
estão dispostas abaixo orientações para terapeutas, pais e cuidadores:

• Continue estimulando a criança na posição sentada em superfícies estáveis e instáveis (bola, rolo, 
disco ou pranchas proprioceptivas) gerando desequilíbrios para que ela realize as reações de proteção e 
fortaleça abdominais e paravertebrais. Para fazer em casa, os pais/responsáveis podem colocar a criança 
sobre um travesseiro alto e mole, no qual ela ficará instável. Os pais devem manter sempre a supervisão, 
pois há risco de queda.
• Estimule a transferência de supino para sentado, de sentado para quatro apoios, bem como de sentado 
para em pé, conforme as orientações do caso clínico anterior.
• Continue estimulando a posição de quatro apoios e o engatinhar, bem como o alcance alternado nesta 
posição para aperfeiçoar esta habilidade (Figura 27).
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• À medida que a criança for se desenvolvendo estimule a posição em pé sem apoio, mas, diminuindo o 
apoio de forma gradativa: o apoio debaixo das axilas vai baixando até o quadril e por fim passe segurança 
à criança para que possa ser retirado o apoio do quadril (Figura 29). Subsequentemente, estimule a 
aquisição da marcha incentivando, verbalmente ou com um brinquedo, a criança a realizar os primeiros 
passos.

Fonte: Programa de Extensão Estimulação: a criança em foco do CEFID/UDESC.

• Da mesma forma, continue estimulando o aperfeiçoamento das transferências para a posição em 
pé, colocando os brinquedo/objetos de interesse em superfícies altas, como sofá e rack, estimulando 
o agachamento com apoio, marcha lateral com rotação de tronco para a promoção do equilíbrio e 
fortalecimento dos MMII (Figura 28).

Figura 28. Transferência de posturas de forma independente

Fonte: Programa de Extensão Estimulação: a criança em foco do CEFID/UDESC.

Figura 27. Estimulação do engatinhar e alcance
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Fonte: Programa de Extensão Estimulação: a criança em foco do CEFID/UDESC.

• Outra estratégia para a estimulação da marcha é colocar na frente da criança algum móvel leve para que 
ela possa empurrar. Outra forma de estimular a criança a andar sozinha é dar um objeto que  ela tenha que 
segurar com as duas mãos, como na figura 29.
• Com o avanço na aquisição das habilidades (quinto trimestre), estimule a criança a realizar agachamento e 
posição de cócoras de forma independente para fortalecimento e alongamento dos MMII respectivamente. 
Além disso, incentive que ela retorne para a posição inicial (Figura 30).

Figura 30. Estimulação do agachamento e posição de cócoras

Fonte: Programa de Extensão Estimulação: a criança em foco do CEFID/UDESC.

É de extrema importância orientar os pais/cuidadores a não utilizarem andadores para auxiliar a 
marcha. Visto que, este dispositivo atrapalha as fases de desenvolvimento da marcha, além do risco 
de acidentes (quedas da própria altura, escadas, piscinas, etc.).

Com o uso do andador, a criança já começa andando para frente e vimos no início desta sessão que a 
aquisição segue uma sequência de habilidades motoras como: 
• Se puxar para ficar em pé; 

Figura 29. Estimulação da postura em pé sem apoio
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• Em pé com rotação de tronco; 
• Andando de lado (marcha lateral) sem rotação de tronco; 
• Andando de lado (marcha lateral) com rotação de tronco; 
• Agachar para pegar um objeto brinquedo do chão; 
• Em pé sem apoio e andando sozinho, ou seja, marcha sem apoio e independente. 

Além disso, o andador coloca a criança em uma postura errada dos MMSS e MMII, no ponto de vista da 
biomecânica, associado com exagerada abdução de quadril e leve rotação externa e sem descarga de 
peso nos pés (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2001). 

É importante lembrar também que a marcha para crianças hígidas é adquirida até os 18 meses de idade, 
sendo que cada criança apresenta um ritmo de aquisição dos marcos motores. Antes dessa idade, não há 
motivos para se preocupar caso não haja algum fator de risco biológico, ambiental ou social que interfira 
no desenvolvimento da criança.

Durante o desenvolvimento é normal que em breves momentos a criança sente em forma de “W”, sendo 
necessário que se mude posição de vez em quando. Caso a criança goste de permanecer nesta postura, 
estimule e incentive a criança sentar com os MMII para frente ou um a frente e outro atrás, com as pernas 
cruzadas (posição de índio) ou de lado. Se a criança permanecer de forma prolongada em W, fica suscetível 
a alterações biomecânicas de MMII futuras como a extrema rotação interna de quadril, consequentemente 
valgismo de joelhos.

No decorrer do desenvolvimento da criança, é importante que os pais/cuidadores e terapeuta passem 
segurança para a aquisição das habilidades motoras e independência funcional, principalmente a partir 
do terceiro trimestre em que elas começam a esboçar habilidades de deslocamento e o aumento de 
quedas. Com isso, recomenda-se o incentivo à repetição das habilidades mesmo após as quedas (que são 
recorrentes nesta fase) e parabenizando as conquistas, com o objetivo da aprendizagem motora. 

3.10.6. Orientações após o quinto trimestre da criança (18-36 meses de idade)

Até esta fase é esperado que a criança já tenha alcançando todos os marcos motores dos chamados 
movimentos rudimentares. Portanto, se espera que ao final dos 36 meses de idade a criança alcance as 
habilidades fundamentais: correr, pular e subir e descer degraus sem apoio, que irão se aprimorando. 
Além disso, um maior desenvolvimento de atividades cognitivas e de lógica.
Para a aquisição dessas habilidades, oriente os pais/cuidadores e terapeuta para realização de atividades 
ao ar livre, de lazer em parquinhos, ou seja, atividades que envolvam mudanças de alturas e posições 
rápidas (desde que sejam com supervisão e seguras) como brincar em cavalinho, gangorra, incentivo a 
corrida, subida e descida de degraus e de salto.

Nesta fase, é ideal que sejam utilizados brinquedos grandes que envolvam atividades de equilíbrio, lazer e 
de lógica como: cavalinho; triciclo; estações; carrinho de empurrar; blocos de montar; livros para contação 
de história com auxílio de dedoches ou fantoches para a estimulação da imaginação, e consequentemente 
a criatividade; brinquedo musicais, de encaixar e de empilhar; bonecos de personagens se possível; 
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brinquedos que imitam objetos da casa e quebra cabeças a partir de seis peças.

É possível criar brincadeiras simples para treino de coordenação motora, como por exemplo, uso de potes 
plásticos com tampa de diversos tamanho para que a criança aprenda encaixar as tampas conforme 
tamanho, ou colocar os potes empilhados do maior tamanho para o menor tamanho.

Figura 31. Treino de coordenação motora com potes plásticos

Fonte: Disponibilizado on-line na internet.

Figura 32. Treino de coordenação motora, encaixando macarrão na espagueteira

Fonte: Disponibilizado on-line na internet.

É importante aqui lembrar que demos algumas sugestões de brinquedos e que, a maioria deles, 
podem ser substituídos ou mesmo confeccionados junto com a criança com materiais que se 
encontram em casa. A exposição a telas (televisão, celular, tablet) não deve ocorrer até os 2 anos de 
idade e, ser evitada em outras fases. A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) recomenda apenas 
1 hora por dia para crianças de 2 a 5 anos de idade. As brincadeiras em família e a construção de 
brinquedos estimulam a criatividade, cognição além do estímulo motor.

Saiba mais: Leia o Manual de Orientação da SBP sobre a Saúde de Crianças e Adolescentes 
na Era Digital: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2016/11/19166d-MOrient-

Saude-Crian-e-Adolesc.pdf.
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Após os 36 meses de idade, até os 10 anos de idade, a criança entrará na fase de combinação das habilidades 
fundamentais (com brincar de pular corda e outras brincadeiras). Subsequentemente a esse período, a 
criança entrará na aquisição dos movimentos especializados que fazem parte da prática esportiva.

É importante orientar os pais sobre a importância de deixar a criança tentar fazer as atividades de vida 
diária sozinha, como por exemplo, comer, despir-se e vestir-se, colocar e retirar calçado, escolher a 
roupa que irá vestir dando 2 ou 3 opções, tomar banho, subir e descer degraus. A criança aprenderá na 
tentativa e erro. Será necessária paciência com a sujeira realizada e com o tempo que cada um leva para 
executar uma tarefa, mas incentivar a criança a realizar pequenas conquistas é fundamental para o seu 
desenvolvimento.

Conclusão

O Serviço de EMP deve ser compreendido como um conjunto de medidas, ações e estratégias de natureza 
clínico-educacional e familiar para potencializar a aquisição de habilidades motoras de crianças com risco 
de atraso no DNPM. A EMP pode ser realizada com objetivo educacional, preventivo e terapêutico. Para 
isso, é necessária a atuação de uma equipe multiprofissional em conjunto com as figuras parenterais, 
outros familiares e cuidadores da criança. 

Os seis primeiros anos de vida é o período de maior desenvolvimento do cérebro, sendo de grande 
importância a estimulação da criança com atraso e/ou deficiência. O quanto antes o déficit no 
desenvolvimento for identificado e precocemente o programa de intervenção for iniciado, maior será 
a possibilidade de a criança desenvolver suas potencialidades, além da prevenção ou atenuação de 
possíveis instalações de deformidades. É importante saber que o ingresso tardio emum programa de EMP 
pode causar danos ou efeitos adversos permanentes ao DNPM da criança. 
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Unidade 4 - Atribuições das equipes de 
atenção primária à saúde no acompanha-
mento das crianças com atraso no desen-
volvimento neuropsicomotor

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
Nesta unidade de aprendizagem vamos discutir sobre as atribuições das equipes da APS no acompanhamen-
to de crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e identificar outros pontos de atenção na 
Rede de Atenção à Saúde (RAS).

A Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada a porta de entrada preferencial dos usuários na Rede de 
Atenção à Saúde (RAS). O conjunto de ações realizadas na APS envolve a promoção da saúde, a pre-
venção de doenças, o diagnóstico, o tratamento, e reabilitação, com o propósito de garantir o cuidado 
integral, baseado nas necessidades de saúde de cada indivíduo, reduzindo sofrimentos que possam 
comprometer sua autonomia (BRASIL, 2017a).

Os profissionais que compõe a APS são corresponsáveis pela atenção à saúde destinada à população. A 
proximidade de atuação com a vida cotidiana das famílias, proporciona às equipes de Saúde da Família 
(eSF), equipes de Atenção Básica (eAB), equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Bá-
sica (NASF-AB), equipes de Saúde Bucal (eSB) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), uma intervenção 
direta sobre as condições de saúde/doença da população.  

Dentre as responsabilidades que competem aos profissionais da APS está a vigilância e a atenção ao 
pré-natal até puericultura, no intuito de promover o vínculo entre os envolvidos, assim como de reco-
nhecer os casos que necessitam de um acompanhamento mais rigoroso das equipes (BRASIL, 2016a). 
Entre as ações de vigilância pode-se incluir a busca ativa de crianças com avaliação do Apgar menor que 
7 no quinto minuto de vida, que é considerado fator prognóstico da saúde do recém-nascido. Este dado 
está disponível na Declaração de Nascido Vivo do Sistema de Informação de Nascido Vivo (SINASC). As 
crianças com Apgar menor que 7 precisam ser avaliadas em relação ao desenvolvimento neuropsicomo-
tor para identificar possíveis atrasos.

É indispensável a comunicação ativa e organizada entre os serviços de atenção ao parto e as equipes de 
APS para garantir a continuidade da atenção, com definição de responsabilidades e atribuições de cada 
nível de atenção.
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Acesse a Nota Técnica nº 03/GEABS/SUG/SES/2018 para conhecer o Fluxo de seguimento 
da criança de risco e alto risco egressa de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal em 
Santa Catarina: http://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/informacoes-gerais/

atencao-basica/notas-tecnicas-ab-aps/saude-da-crianca-1/14482-nota-tecnica-bebe-
precioso/file

O acompanhamento da criança na consulta de puericultura é imprescindível para detectar alterações 
em seu desenvolvimento, como as provocadas por infecções congênitas que podem resultar em 
malformações e/ou alterações neurológicas. As crianças diagnosticadas com Atraso no Desenvolvimento 
Neuropsicomotor (ADNPM) devem permanecer acompanhadas na consulta de puericultura, com 
atendimento compartilhado entre as especialidades. 

As orientações para acompanhamento do desenvolvimento da criança, encontram-se 
descritas no Caderno de Atenção Básica nº 33 - capítulo 08. Disponível em: http://bvsms.

saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desenvolvimento.pdf
*Em relação à avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor, deve-se utilizar como base 

os marcos do desenvolvimento contidos na Caderneta de Saúde da Criança.

A assistência prestada às crianças com alteração no desenvolvimento neuropsicomotor na APS 
deve considerar a complexidade de cada caso e a disponibilidade de diferentes profissionais nesses 
estabelecimentos, na maioria das situações as crianças não necessitam de tecnologias avançadas para o 
seu tratamento (BRASIL, 2016a). 

A coparticipação das equipes e a organização do processo de trabalho é essencial na APS. Nesse 
arranjo inclui-se os NASF-AB por meio de profissionais como: terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, corroboram para qualidade assistencial. 
Diante das ações compartilhadas e oportunizadas pela complementaridade das ações dessas 
equipes, espera-se que estas estejam alertas para identificar precocemente os casos de alterações no 
desenvolvimento neuropsicomotor (BRASIL, 2016a).

Dessa maneira, cabe às equipes de saúde (eSF/eAB/eSB/NASF-AB) o acolhimento, a orientação, o 
acompanhamento e a continuidade do cuidado, assim como, a busca ativa dessas crianças e suas famílias 
no seu território (BRASIL, 2017a). 

A identificação precoce de atraso no desenvolvimento e/ou alterações neurológicas, pode diminuir os 
problemas provocados pelos diferentes domínios do desenvolvimento (cognitivo, visual, de comunicação, 
motor, etc). Assim, torna-se imprescindível que a estimulação precoce inicie o mais breve possível. Para 
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contribuir efetivamente nesse processo, incorpora-se ao acompanhamento das eSF os profissionais do 
NASF-AB, que por meio de suas equipes multiprofissionais podem dar o suporte clínico necessário às 
crianças, proporcionando atividades específicas (BRASIL, 2016a).

As equipes multiprofissionais que compõe o NASF-AB atuam de forma integrada às eAB/eSF, assim, 
contribuem para ampliação das ações realizadas para integralidade e resolutividade da atenção à saúde, 
frente às necessidades identificadas no território (BRASIL, 2016a). 

Dentre as dimensões que englobam o trabalho do NASF-AB está a atividade clínico-assistencial, que pode 
ser realizada de forma individual pelos profissionais das equipes. Esta modalidade de atendimento não 
contradiz a lógica do apoio matricial, pois apresenta-se de modo complementar as outras ações realizadas 
pelo NASF-AB, sendo determinada pelas especificidades dos casos encontrados em sua área de atuação 
(BRASIL, 2016a).

Para relembrar as características do apoio matricial realizado pelas equipes do NASF-AB 
assista ao vídeo produzido pelo Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.youtube.

com/watch?v=4I4AIDRTPno&index=3&list=PLaS1ddLFkyk-RkL_MfM9_-jKoiajAS8C

Nesse sentido, o papel do NASF-AB envolve diretamente a avaliação e acompanhamento do 
desenvolvimento neuropsicomotor, colaborando no tratamento e na reabilitação das crianças. Com isso, 
evitam-se encaminhamentos desnecessários para os outros pontos de atenção da rede e/ou proporcionam 
acesso de modo qualificado aos fluxos assistenciais.

Em relação ao atendimento clínico individual realizado com as crianças com ADNPM, uma ferramenta 
importante é a construção de Planos Terapêuticos Singular (PTS), que auxiliam no direcionamento das 
atividades, com a coparticipação das eSF, abarcando as especificidades de cada indivíduo (BRASIL, 2016a).  

Dica: Relembre o conceito, as características e a aplicação do PTS assistindo ao vídeo produzido pelo 
Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dcC7Uh_zc0I 

Quando a complexidade do caso exigir o acompanhamento de outros serviços especializados para 
reabilitação, os profissionais do NASF-AB/eSF/eAB deverão continuar o atendimento de forma 
compartilhada aos demais pontos de atenção da rede, de acordo com as potencialidades, singularidades 
e competências de cada serviço (BRASIL, 2016a). 

Outras ações desenvolvidas pelas equipes do NASF-AB nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou em 
outros espaços da comunidade, relacionam-se a formação de grupos terapêuticos, a visita domiciliar, 
as atividades de educação em saúde. Nesses contextos, podem ser envolvidas as crianças, familiares 
e cuidadores. Dessa maneira, concretiza-se o trabalho do NASF-AB com ações no âmbito individual e 
coletivo (BRASIL, 2016a).
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As ações realizadas pelas equipes da APS no atendimento das crianças com alterações no desenvolvimento 
neuropsicomotor estão expostas de forma sintetizada no quadro 10.

Quadro 10. Ações das equipes APS no atendimento de crianças com ADNPM

1. Avaliar e monitorar adequadamente o DNPM de todas as crianças;
2. Definir agenda para acompanhamento periódico das crianças com alteração do DNPM pelas eSF/
eAB/NASF-AB;
3. Promover a estimulação precoce das crianças, por meio de grupos, atendimento individual, visitas 
domiciliares, atendimentos compartilhados;
4. Oferecer suporte psicossocial às famílias;
5. Articular-se com outros pontos de atenção à saúde.
6. Articular-se com equipamentos do território como creches, escolas, Centro de Referência da 
Assistência Social e associações;
7. Promover atividades de educação permanente, de acordo com as necessidades.
8. Realizar busca ativa para diagnóstico precoce.

Legenda: DNPM – desenvolvimento neuropsicomotor; eSF – equipe da Saúde da Família; eAB - equipes 
de Atenção Básica; NASF-AB - equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica
Fonte: BRASIL (2016c).

Vamos agora detalhar cada uma destas oito ações que podem ser realizadas pelas equipes da atenção 
básica para a realização da estimulação precoce.

4.1. Avaliar e monitorar adequadamente o Desenvolvimento Neuropsicomotor 
(DNPM) de todas as crianças

Inúmeros instrumentos são empregados para avaliação do DNPM. Escalas e testes são utilizados em nível 
mundial na tentativa de quantificar e qualificar o desenvolvimento infantil (WIIEDASA, 2012; KOLDEWIJN 
et al., 2009), como apresentado na unidade I. 

A literatura aponta que a aplicação de instrumentos de avaliação padronizados e confiáveis oferece 
ferramentas adequadas ao examinador/terapeuta para o acompanhamento do desenvolvimento de 
crianças, a fim de detectar previamente atrasos no desenvolvimento destas, possibilitando intervenções 
mais precoces (FORMIGA; VIEIRA; LINHARES, 2015). 

Abaixo está disposto o quadro11 com alguns dos principais instrumentos de avaliação do desenvolvimento 
neuropsicomotor utilizados por profissionais de saúde que auxiliam na triagem, diagnóstico e identificação 
precoce de alterações do desenvolvimento infantil, possibilitando planejamento e progressão de 
tratamento, caso alguma anormalidade seja detectada. 
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Quadro 11. Exemplos de escalas/testes para avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor infantil

INSTRUMENTOS ASPECTOS DE AVALIAÇÃO IDADE

Age and Stage (ASQ)

Composta por 21 questionários, em cada 

questionário há 30 itens referentes aos domínios 

motor grosso e fino, pessoa-social, comunicação e 

problemas de capacidade de resolução.

Três respostas são possíveis para cada item: “sim” 

(10 pontos), “às vezes” (5 pontos) e “ainda não” (0 

pontos). Para cada área, a contagem total é obtido 

pela soma dos escores dos 6 itens com a pontuação 

máxima de 300 pontos.

2 a 66 meses

Alberta Infant Motor Scale 

(AIMS)

Avalia e monitora o desenvolvimento motor 

grosso. Composta por 58 itens de avaliação 

dos padrões motores e posturas usando-se 

três critérios: a postura da criança, movimentos 

antigravitacionais e a superfície corporal em que 

ocorre a sustentação do peso. As subescalas são 

determinadas por cada postura: 21 itens em prono, 

9 itens em supino, 12 itens na postura sentado e 16 

itens na posição em pé. É atribuído 1 ponto para 

cada critério motor observado e 0 ponto para cada 

critério não observado, com escore total de 0 a 58 

pontos resultado da soma dos critérios.

Lactentes nascidos a 

termo ou prematuros, 

com idade 

cronológica/corrigida 

de 0 até 18 meses de 

vida

Bayley Scale of Infant 

Development (Bayley II e III)

Avalia 5 domínios do desenvolvimento: motor 

grosso e fino com 66 itens, linguagem com 97 

itens, cognição com 91 itens, comportamento 

adaptativo e socioemocional. O custo do teste é 

elevado e exige um kit específico com materiais 

de estímulo, além da formação do profissional 

especializado na aplicação.

1 a 42 meses

Escala Comportamental 

Infantil (RCI)

Composta por com 30 itens que avaliam o 

seguimento de instruções, atitudes e energia 

durante o teste, entre outros comportamentos 

sociais

0 a 42 meses

Escala de Avaliação do 

Desenvolvimento Psicomotor

Composta por 75 itens distribuídos em 4 áreas 

de desenvolvimento motor, linguagem, social e 

coordenação óculo-manual, sendo a linguagem 

dividida em compreensiva e expressiva.

0 a 24 meses
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Escala Mental (IDM)

Composta por com 163 itens, que avaliam a acuidade 

perceptiva visual, discriminação entre objetos, 

habilidades de resolução de problemas, linguagem 

e memória.

0 a 42 meses

Escala Motora (IDP)
Composta por 81 itens que avaliam o controle 

postural e a motricidade apendicular.
0 a 42 meses

Movement Assessment 

Battery for Children (MABC-2)

Avalia destreza manual, habilidade com a bola, 

equilíbrio. As tarefas são divididas de acordo com a 

faixa etária: Faixa 1 para crianças de 4 a 6 anos, Faixa 

2 para crianças de 7 a 10 anos, Faixa 3 para crianças 

de 11 a 16 anos

4 a 6 anos

Movement Assessment of 

Infant (MAI)

O instrumento foi elaborado com o objetivo 

de identificar lactentes pré-termos com risco 

para anormalidades neurológicas e, entre elas, a 

paralisia cerebral. Entre as variáveis observadas, 

as significativas para paralisia cerebral foram: 

idade gestacional, sexo masculino e presença de 

intercorrências neurológicas.

Prematuros de 0 a 12 

meses

Survey of Wellbeing

of Young Children (SWYC)

É um instrumento de triagem, de rápida aplicação, 

gratuita (disponível on line), não necessitando de 

kits específicos, indicado para a APS. Esta triagem 

é dividida em 3 domínios que permitem obter 

informações sobre os marcos do desenvolvimento, 

comportamento e fatores de risco.

1 a 65 meses

Test of Infant Motor 

Performance (Timp

Avalia a qualidade do movimento, o controle e 

alinhamento postural e o equilíbrio.

Recém-nascidos de 

32 semanas de idade 

gestacional até 4 meses 

de idade corrigida

Teste de Denver II

É composto por 125 itens, classificados em quatro 

áreas: 

- Pessoal-Social: aspectos da socialização da criança 

dentro e fora do ambiente familiar; 

- Motor fino ou adaptativo: habilidade visual da 

criança e sua destreza manual; 

- Linguagem: produção de som, capacidade de 

reconhecer, entender e usar linguagem; 

- Motor amplo ou grosso: controle motor corporal, 

sentar, caminhar, pular e todos os demais 

movimentos realizados pela musculatura ampla.

0 a 6 anos

Quadro 11. Exemplos de escalas/testes para avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor infantil

Fonte: Elaboração própria.
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O monitoramento sistemático do desenvolvimento neuropsicomotor por meio destes instrumentos, 
aplicados por profissionais da área da saúde, se torna um passo preliminar importante, porque os 
resultados obtidos na análise influenciarão o caminho da investigação a ser realizada posteriormente 
(AMORIM et al., 2009; MOESCHLER; SHEVELL, 2014). 

Desta forma, é importante a implantação do uso de testes e escalas que analisem o desenvolvimento 
neuropsicomotor infantil e que possam, juntamente com os resultados de diagnósticos médicos, 
quantificar e qualificar o desenvolvimento de risco em crianças, identificando aquelas que necessitam 
de uma maior estimulação em uma ou mais áreas do desenvolvimento por profissionais adequados, 
como, por exemplo, a fisioterapia e a fonoaudiologia. Isso também é importante para a reorientação 
das atividades a serem desenvolvidas no âmbito parenteral e no ambiente escolar, visando estimular o 
DNPM destas crianças, pois, quanto mais cedo ocorrer a estimulação, melhor será o prognóstico de um 
desenvolvimento adequado, de acordo com a idade cronológica das crianças (MARTINS et al., 2013; SO-
HEE EUN et al., 2015; DORNELAS; DUARTE;  MAGALHÃES, 2015). 

4.2. Definir agenda para acompanhamento periódico das crianças com 
alteração do DNPM pelas eSF/eAB/NASF-AB

Os instrumentos de vigilância em saúde são fundamentais para o acompanhamento das crianças com 
alteração no DNPM. Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são as plataformas para introduzir as 
ferramentas de vigilância. A comunicação é um dos fatores mais importantes considerando os SIS, pois 
os profissionais utilizam grande parte útil de seu trabalho em processos de comunicação (LOPES; RAMOS; 
SONZA, 2019).

As metodologias e tecnologias em saúde vêm sendo amplamente pesquisadas, especialmente o que está 
relacionado aos sistemas de informações e seus sistemas operacionais (LOPES; RAMOS; SONZA, 2019). 
Para o desempenho efetivo da vigilância em saúde, facilitando a comunicação, integrando a informação 
e coordenando as ações entre os membros dessa equipe, os SIS devem conter como características o 
gerenciamento de dados necessários aos profissionais de saúde (SAFRAN; PERREALT, 2001).

De forma geral, o prontuário eletrônico é alimentado com diversos dados da criança, como numeração 
dos registros documentais, endereço, nomes dos pais, telefones, entre outros. É importante que as 
equipes de Saúde da Família criem estratégias através de instrumentos simples, como tabelas em 
planilhas eletrônicas compartilhadas pelo drive que possam contemplar as informações não solicitadas 
no prontuário eletrônico, visto que este, de forma geral, não cobre todas as necessidades do cuidado 
na rede pública de saúde. Toda a equipe deve ter acesso e principalmente alimentar tais tabelas para 
definição de agenda de acompanhamento para crianças com ADNPM.

Na Figura 33 podemos visualizar um exemplo que dados que podem ser alimentados em planilhas 
eletrônicas para definir uma agenda de acompanhamento. Lembrando que muitas informações 
consideradas importantes pela equipe podem ser adicionadas, após reuniões periódicas.
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Figura 33. Modelo para construção de instrumento de vigilância em saúde feito em planilha eletrônica e 
compartilhado no drive.

Fonte: Elaboração própria.



104

Unidade 4

É imprescindível o estabelecimento de formas de acompanhamento da criança de forma direta por 
meio de retornos periódicos, avaliações do desenvolvimento, crescimento, aspectos sensoriais, motores, 
respiratórios, ou indiretas através da verificação regular na caderneta de saúde da criança (VASCONCELOS 
et al., 2018).

4.3.  Promover a estimulação precoce das crianças, por meio de grupos, 
atendimento individual, visitas domiciliares, atendimentos compartilhados

O cuidado ao desenvolvimento infantil demanda visão integral dos profissionais de saúde, contemplada 
com postura acolhedora, escuta qualificada, olhar zeloso e estabelecimento de vínculo e responsabilização 
(ALVES; MAGALHÃES, 2015). 

A atenção primária em saúde tem como uma das suas atribuições o acompanhamento do desenvolvimento 
das crianças de seu território, através de atividades programadas individuais e coletivas, visitas 
domiciliares, atendimentos compartilhados, ações educativas e de promoção à saúde, assim como o 
acesso ao diagnóstico, cura e reabilitação (SOUZA; DOHMS; CARCERERI, 2016).

As atividades realizadas em grupos contribuem para fortalecer o vínculo afetivo entre familiares, crianças e 
profissionais de saúde, favorecendo o acesso a informações e ao aprendizado sobre DNPM, empoderando 
os familiares para o cuidado destas (ALVES; MAGALHÃES, 2015). Também possibilita que a criança seja 
olhada além dos seus sintomas clínicos, desmistificando o diagnóstico empírico que é trazido pelos 
cuidadores ou conceitual quando encaminhados por profissionais da saúde (CESAR et al., 2008). 

Os grupos são ferramentas da atenção primária em saúde que produzem novos modos de cuidado e 
de vida para seus participantes, que são construídos através do conhecimento técnico, mas também do 
conhecimento da vida, dos usuários, da comunidade e possíveis em relação à história, ao território e à 
cultura dos participantes (SOUZA; DOHMS; CARCERERI, 2016; ALVES; MAGALHÃES, 2015).  

Para a condução dos grupos é recomendado que os profissionais possuam experiências com manejo de 
grupos e conhecimentos acerca da temática abordada em cada encontro (ALVES; MAGALHÃES, 2015). O 
preparo do facilitador é fundamental para assegurar o alcance dos objetivos do atendimento em grupo 
(COSTA et al., 2014). Recomenda-se que sejam realizados entre 6 a 8 encontros, com tempo médio de uma 
hora de duração, viabilizando o aprendizado em grupo, as trocas de experiência e a socialização (SOUZA; 
DOHMS; CARCERERI, 2016).

Abaixo citamos alguns exemplos de possíveis grupos a serem desenvolvidos na atenção primária em 
saúde, porém vale salientar que, antes da realização de um grupo específico, é necessário realizar vigilância 
em saúde em seu território para detectar qual a principal demanda para adequação da temática a ser 
escolhida.



105

Unidade 4

• Grupo de puericultura;
• Grupo de estimulação precoce do DNPM;
• Grupo de pais e bebês;
• Grupo de gestantes;
• Grupo de saúde bucal infantil;
• Grupo de saúde alimentar infantil e aleitamento materno, entre outros.

Outra ferramenta importante e imprescindível na atenção primária em saúde são as consultas periódicas 
de qualidade, visando o cuidado à saúde e desenvolvimento das crianças. Para tanto, recomenda-se que 
sejam abordados nos atendimentos individuais os seguintes componentes:
• Avaliação e acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor (de acordo com o item 1);
• Avaliação da curva de crescimento pelos parâmetros antropométricos adotados pelo Ministério 
da Saúde;
• Acompanhamento vacinal, segundo o calendário oficial de vacinas do Ministério da Saúde;
• Avaliação das condições do meio ambiente conforme roteiro do Ministério da Saúde;
• Avaliação dos cuidados domiciliares dispensados à criança;
• Avaliação do estado nutricional e história alimentar;
• Avaliação auditiva;
• Avaliação da saúde bucal;
• Avaliação da qualidade do sono;
• Avaliação do desempenho escolar e dos cuidados dispensados pela escola;
• Avaliação do desenvolvimento da sexualidade.

Nestes atendimentos é fundamental que seja realizada supervisão e acompanhamento das crianças 
e famílias equipe multiprofissional, garantindo orientações e estímulos aos cuidadores para um 
desenvolvimento e crescimento saudável das crianças (BRASIL, 2014a). 

Os programas de visitas domiciliares têm como aspectos positivos a aproximação da equipe 
multiprofissional ao contexto de vida no qual os sujeitos estão inseridos, olhar biopsicossocial levando 
em consideração os fatores favoráveis e de risco ao desenvolvimento infantil presentes no território e no 
ambiente domiciliar, visando dar apoio aos familiares e cuidadores para a criação de um ambiente em 
que as crianças possam crescer e desenvolver-se de maneira saudável (GAYLOR; SPIKER, 2015; ROCHA et 
al., 2017). 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2012) recomenda que antes das visitas domiciliares, as equipes de saúde 
devem:
• Discutir o caso entre profissionais Esf-AB e NASF-AB;
• Discutir os objetivos e definir prioridades nas ações;
• Estabelecer roteiro básico a ser seguido;
• Definir quais profissionais acompanharão o ACS durante a intervenção, manter postura de respeito 
aos valores pessoais e culturais em questão, uma vez que o domicílio é o território íntimo e privativo da 
família;
• Preparar os materiais necessários durante o atendimento domiciliar.
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Quanto aos atendimentos compartilhados, resultados positivos alcançados têm demonstrado que 
estes aumentam a qualidade do atendimento as crianças, familiares e cuidadores (FRANKE; LANISKI; 
HASS, 2018). Tem como objetivos fortalecer a dinâmica da resolutividade e de uma assistência holística, 
desenvolver um olhar mais amplo, com vistas às subjetividades de cada usuário na busca pelo fim do 
modelo assistencial biomédico, possibilitando abordagens múltiplas e fortalecer o vínculo do usuário com 
a equipe multiprofissional (COSTA et al., 2014). As consultas compartilhadas por profissionais de diferentes 
áreas são utilizadas como uma ferramenta de promoção, prevenção e reabilitação do desenvolvimento 
infantil (FRANKE; LANISKI; HASS, 2018). 

Contudo, oferecer atenção integral à criança significa prover todos os serviços necessários, capazes 
de responder resolutivamente às demandas específicas de sua saúde, sejam em atividades coletivas, 
individuais, domiciliares ou compartilhadas (BRASIL, 2014a).

4.4.  Oferecer suporte psicossocial às famílias

O nascimento de uma criança com fatores de riscos potenciais para o desenvolvimento motor impacta 
significativamente o ambiente familiar, com isso, as figuras parenterais e outros familiares passam por 
sentimentos de medo, angústia, ansiedade, estresse  e impotência, visto que, o filho aguardado, imaginado 
e desejado é diferente do que nasceu (BRASIL, 2016a; FORMIGA; PEDRAZZANI; TUDELA, 2010). 
Nesse contexto, é importante a inserção das famílias em programas de atendimento, a exemplo o 
Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP), programa proposto 
por Als (1986).

De acordo com a literatura, programas de Estimulação Motora Precoce (EMP) de crianças com fatores 
de riscos biológicos que incluem figuras parenterais, outros familiares e cuidadores podem atuar como 
fatores de proteção do desenvolvimento (GASPARDO; MARTINEZ; LINHARES, 2010), pois, a aquisição das 
habilidades motoras depende da interação entre as características do indivíduo, da tarefa e do ambiente 
(GALLAHUE; OZMUN, 2013). 

Uma das condições ambientais que mais influenciam no Desenvolvimento Motor (DM) são as práticas 
maternas/parenterais no cuidado das crianças, principalmente nos primeiros meses de vida (SANTOS; 
GABBARD; GONÇALVES, 2001; MAJNEMER; BARR, 2005). Estas práticas exercem um papel importante 
no ambiente familiar e no desenvolvimento de prematuros, atuando não só como facilitadoras, mas 
também como promotoras do desenvolvimento infantil, em especial o motor (LINHARES, 2003; FORMIGA; 
PEDRAZZANI; TUDELA, 2010). 

Com isso, uma vez estabelecido o diagnóstico de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor ou 
constatado o estabelecimento de fator de risco, profissionais de saúde devem se aliar aos familiares para 
potencializar o programa de EMP (BRAGA et al., 2010; ANDERSON et al., 2001). 

Assim sendo, é de extrema importância que as figuras parenterais, familiares e cuidadores sejam incluídas 
no programa de EMP e obtenham informações e conhecimentos básicos das etapas do DM normal no 
primeiro ano de vida dos lactentes (CARVALHO; BARRETO, 2011), pois, cuidar de uma criança é uma 
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atividade que exige do cuidador a aquisição de habilidades e competências, por não ser uma atividade 
fácil ou realizada de forma espontânea (BRASIL, 2016b). Conforme descrito na unidade I, a caderneta de 
saúde da criança possui informações sobre os principais marcos motores, e torna-se papel da equipe de 
saúde informar a família sobre o conteúdo desta caderneta.

A força tarefa de cuidar de uma criança com fatores de riscos potencias gera sobrecarga de trabalho e, à 
medida que a criança for crescendo, conforme o desenvolvimento, a família precisa mudar as estratégias 
e se adaptar às novas demandas da criança (BRASIL, 2016a). 

Nesse sentido, em especial nos casos de crianças de risco, seus familiares precisam ser inseridos em redes 
e ações de apoio de programas de EMP (BRASIL, 2016a), visto que são fundamentais para a assistência 
à família, diminuindo a ansiedade, o estresse e outros sentimentos. Nestes programas, a família tem o 
suporte da equipe para lidar com sua criança, para qualificar as interações que sejam mais sincrônicas e 
recíprocas (PEREIRA et al., 2014), para  acompanhar, estimular e perceber precocemente qualquer atraso, 
alteração ou desvio no DM, podendo agir de forma educativa, preventiva e interventiva (CARVALHO; 
BARRETO, 2011).

De acordo com a literatura, quanto mais próximas as crianças estiverem dos pais, melhor será o 
desenvolvimento do sistema nervoso (BRAGA, 2010; SEIDEL et al. 2011; WEAVER; MEANEY; SZYF, 2006). 
Dessa forma, a prática parenteral adequada no cuidado da criança está diretamente correlacionada com 
ganhos neurológicos e comportamentais da mesma (KOLB, 2012; FENOGLIO; CHEN; BARAM, 2006). 

Ao contrário de algumas especulações entre os profissionais, a capacitação da família quanto à estimulação 
domiciliar não significa transformá-la em terapeuta, mas empoderá-la com conhecimento para que seja 
capaz de enriquecer as interações e o contexto, tornando o ambiente familiar favorável para a aquisição 
das habilidades motoras, cognitivas e de linguagem (BRASIL, 2016b). Assim, os profissionais devem 
realizar a EMP nos centros de reabilitação e, ao final de cada atendimento, orientar as figuras parenterais 
para a realização de atividades domiciliares, bem como traçar objetivos e metas com os pais à medida que 
a criança for alcançando novas habilidades (BRAGA et al., 2010). 

Além do empoderamento da família em relação aos conhecimentos básico em relação à condição de 
saúde da criança, é necessário que os profissionais da equipe promovam às famílias um apoio psicossocial 
sempre que necessário acolhendo suas angústias, dúvidas e medos por meio de uma escuta qualificada 
(BRASIL, 2016a).

O trabalho das equipes da APS no apoio psicossocial às famílias, acolhendo suas angústias, medos e 
dúvidas por meio da escuta qualificada, contribui para o fortalecimento do vínculo entre os envolvidos 
(BRASIL, 2016b). 

As situações envolvendo crianças com sofrimento psíquico ou transtornos mentais mais graves podem 
ser referenciadas para os CAPS ou outros serviços especializados. Outros serviços podem auxiliar no 
atendimento especializado das crianças como a Atenção Domiciliar, atuando com suporte intensivo e de 
maior complexidade.
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4.5.  Articular-se com outros pontos de atenção à saúde

As equipes da APS necessitam se articular com outros pontos de atenção à saúde no intuito de superar a 
intensa fragmentação das ações de saúde relacionadas ao cuidado da criança, diminuir demandas, além 
de aperfeiçoar a gestão do cuidado.

Institutos, centros universitários federais, estaduais ou privados com programas de extensão e clínicas-
escola, ambulatórios de acompanhamento da criança pré-termo em hospitais ou centros universitários 
são exemplos de outros pontos de atenção à saúde que devem estar interconectados.

O Grupo Técnico da Comissão Intergestores Tripartite através das Diretrizes para Organização das Redes 
de Atenção à Saúde do SUS (2010), que estabeleceu as RAS, cita que a organização do Sistema em rede 
possibilita a construção de vínculos de solidariedade e cooperação (BRASIL, 2014b). Ao redirecionar e 
conectar as ações e serviços das RAS com outros pontos de atenção à saúde, o usuário do SUS ficará 
melhor assistido na produção de impacto positivo na assistência da população de interesse.

Profissionais da APS necessitam receber constante informação dos gestores e serviços em saúde sobre 
fluxos de pacientes e formas de encaminhamento para que possam efetivamente direcionar os pacientes 
que necessitam de assistência. O quadro 12 representa um modelo de ações esperadas na articulação 
com outros setores, com registro de observações e recursos utilizados.

AÇÕES ESPERADAS REGISTRO DE OBSERVAÇÕES RECURSOS UTILIZADOS

Obter informações sobre os 

serviços existentes em outros 

setores de ações governamentais 

e não governamentais

Registrar serviços e ofertas disponíveis no 

cuidado integral.

Verificar fluxos de acesso e 

encaminhamento.

Informativos, manuais, 

cartilhas, legislações.

Páginas virtuais e 

fluxogramas.

Estabelecer estratégias de 

comunicação e compartilhar o 

cuidado

Comunicação entre profissionais e suas 

famílias nos diferentes setores.
Contato telefônico, e-mail, 

reuniões interprofissionais.

Estabelecer parcerias com 

instituições de ensino superior

Existência de demandas, 

encaminhamentos e projetos.

Contato interinstitucional. 

Projetos de pesquisa e 

extensão de universidades.

Quadro 12. Ações esperadas na articulação com outros setores de atenção à saúde.

Fonte: Adaptado de Vasconcelos et al., (2018).

Cabe lembrar que tal articulação pode ocorrer entre instituições públicas ou ainda através de contratos 
de gestão para suprir demandas qualitativas e quantitativas (BRASIL, 2014b).

No processo de trabalho da atenção integral à saúde da criança, a articulação em rede com outros pontos 
de atenção à saúde permite a comunicação e conhecimento dos serviços, conhecer o itinerário terapêutico 
para estabelecer estratégias de comunicação (VASCONCELOS, et al., 2018).
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O Programa de Extensão “EstimulAção: a criança em foco”, da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC) é um exemplo de um ponto de atenção à saúde com ações de avaliação, intervenção do DNPM e 
acompanhamento de crianças com ADNPM na clínica escola de Fisioterapia da UDESC e no Ambulatório 
de Lactentes de Risco do Hospital e Maternidade Carmela Dutra, na capital do estado de Santa Catarina. Ao 
tomar conhecimento de ações como essa, o profissional da APS pode realizar os devidos encaminhamentos 
da criança com suspeita ou detecção de atrasos neuromotores.

A articulação entre os serviços da APS e as áreas especializadas na RAS, possibilita a melhora de 
funcionalidades da criança em relação a sua deficiência e, consequentemente, possibilita um futuro com 
mais autonomia e inclusão social. Assim, as crianças com anomalias congênitas e alterações do sistema 
nervoso central necessitam da garantia do diagnóstico e acompanhamento longitudinal adequado na 
lógica de rede (BRASIL, 2017b). 

No intuito de atingir a efetividade na assistência às crianças é importante realizar o reconhecimento 
dos pontos de atenção da rede. O levantamento das UBS, de Centros Especializados em Reabilitação, 
de Centros de Atenção Psicossocial, das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) entre 
outros serviços que possibilitem o atendimento baseado nas necessidades dessa população, torna-se 
imprescindível para construção de fluxos pautados na responsabilidade de cada membro da equipe. 
Entretanto, a assistência prestada nos outros pontos da RAS não reduz ou elimina a responsabilidade 
das equipes da APS, pois permanece o acompanhamento das crianças no território de atuação dessas 
equipes, mantendo o atendimento compartilhado (BRASIL, 2016a). 

Abaixo apresentamos um mapa conceitual com informações sobre fluxo de encaminhamentos na Rede 
de Atenção a Saúde visando atingir a efetividade na assistência multiprofissional e estimulação precoce 
de crianças com alterações no desenvolvimento neuropsicomotor (Figura 34).
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Fonte: Adaptado de NASCIMENTO, SANADA e SONZA (2019).

4.6.  Articulação Intersetorial e com equipamentos do território como 
creches, escolas, Centro de Referência da Assistência Social e associações

A articulação entre a rede de atenção básica em saúde e equipamentos dos territórios, como rede 
escolar e centros de referência, é fundamental na consolidação de ações de promoção em saúde e na 
potencialização do cuidado em saúde do desenvolvimento infantil (CLOSS et al., 2016).

Para alcançar resultados em saúde e adequado acompanhamento do DNPM de crianças de seu território de 
abrangência, a articulação intersetorial torna-se imprescindível, de modo que os diferentes equipamentos 
territoriais devem estabelecer estratégias de comunicação, estruturadas por meio de conexão próxima 
e multiprofissional, através de interdependência e corresponsabilização para garantia do atendimento 
integral as crianças e constituição de uma rede de proteção, com formulação de ações estratégicas e 
planejadas em conjunto (BRASIL, 2016b).

A ampliação de ações em escolas que visem o acompanhamento infantil é fomentada pelo Programa 
Saúde na Escola (PSE), o qual se propõe a ser um novo desenho da política de educação em saúde, 

Figura 34: Mapa Conceitual com encaminhamentos da Rede de Atenção em Saúde
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através de articulação de saberes, participação de alunos, pais, comunidade escolar e sociedade em 
geral ao tratar a saúde e educação de forma integral (CLOSS et al., 2016; CARVALHO, 2015). O espaço 
escolar tem sido utilizado para problematização e análise dos fatores determinantes ao desenvolvimento 
infantil, ao controle e prevenção do adoecimento, de situações de risco e agravos à saúde, através da 
assistência clínico-terapêutica, desenvolvimento de ações de promoção e prevenção de saúde, vigilância 
epidemiológica e sanitária (COUTO et.al, 2016). 

As articulações de ações de proteção social desenvolvidas pelos Centros de Referência de Assistência 
Social (CRAS) têm por objetivos prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos 
territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania (BRASIL, 2009).
As equipes dos CRAS irão identificar as barreiras e construir alternativas para superar as situações que 
dificultam o acesso e o acompanhamento no processo de estimulação precoce e cuidado às crianças, 
bem como promover orientações aos familiares/cuidadores quanto aos benefícios assistenciais quando 
atenderem aos critérios estabelecidos, como por exemplo, a possibilidade de requerer o Benefício de 
Prestação Continuada – BPC (BRASIL, 2016b).

O quadro 13 representa um modelo de ações esperadas na articulação multiprofissional e equipamentos 
do território com registro de observações e recursos utilizados.

Quadro 13: Ações esperadas na articulação entre contexto educacional, centros de referência, associações 
e infra-estrutura

AÇÕES ESPERADAS REGISTRO DE OBSERVAÇÕES RECURSOS UTILIZADOS

Acolhimento de professores, 

agentes de desenvolvimento 

infantil (ADI) e demais 

profissionais em demandas/

dúvidas relacionadas às crianças

Demandas/dúvidas e dificuldades de 

professores e ADI quanto a posturas, 

movimentos e habilidades funcionais 

das crianças

Comunicação entre 

profissionais da saúde e 

professores/ ADI através de 

contato direto, relatórios, 

reuniões interprofissionais

Desenvolvimento de atividades 

educativas de orientação ao 

cuidado da criança no ambiente 

creche/escola/centros de 

referência

Contexto ambiental da criança, 

rotina de atividades, estrutura física e 

mobiliário.

Demandas/dúvidas e dificuldades 

de professores e ADI nas atividades 

realizadas pela criança.

Elaboração de informativos, 

manuais, cartilhas, reuniões 

interprofissionais, oficinas 

de matriciamento e 

capacitações

Intervir nos ambientes creche/

escola/centros de referência para 

que atuem como facilitadores 

na aquisição de habilidades 

funcionais da criança

Observar necessidade de  recursos de 

tecnologia assistiva.

No ambiente creche/escola /centros 

de referência, identificar aspectos 

facilitadores e barreiras

Classificação Internacional 

de Funcionalidade 

(CIF), avaliação e 

acompanhamento.

Indicar e prescrever 

recursos de tecnologia 

assistiva.
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Adequar ambiente de trabalho 
com disponibilização de 
equipamentos e insumos

Observar acessibilidade, ergonomia, 

higiene, ventilação, etc para a criança.

Registrar existência e reposição de 

materiais, equipamentos e insumos 

para trabalho

Incentivo financeiro. 

Portarias do MS e ANVISA

Normas ABNT de 

acessibilidade e 

ergonomia.

Descentralizar oferta de 
tecnologias assistivas e exames 

complementares

Registrar locais disponíveis para 

o serviço com existência de 

acessibilidade, higiene, privacidade.

Incentivo financeiro.

Portarias do MS e ANVISA

Normas ABNT de 

acessibilidade e 

ergonomia.

Fonte: Adaptado de Vasconcelos et al., (2018).

Destaca-se, portanto, que a efetividade das ações articuladas entre diferentes serviços educacionais e 
centros de referências sociais, potencializa o cuidado às crianças, juntamente com o protagonismo dos 
familiares e cuidadores (CLOSS et al., 2016).

4.7.  Promover atividades de educação permanente, de acordo com as 
necessidades

A educação permanente em saúde (EPS) é fundamentada na concepção pedagógica como transformação 
e aprendizagem significativa, centrada no processo educativo em serviço que possibilita construir 
espaços coletivos para a reflexão e avaliação do sentido dos atos produzidos no cotidiano do trabalho. 
A atualização técnico-científica e análise da incorporação de tecnologias materiais, eficácia da clínica 
produzida, padrões de escuta, relações estabelecidas com os usuários e entre os profissionais também 
são pontos importantes na EPS (CARDOSO, 2012; PEDUZZI et al., 2009).

A EPS está relacionada à integralidade, interdisciplinaridade, natureza participativa e multiprofissional, 
através do desenvolvimento de estratégias de ensino contextualizadas, participativas e orientadas para 
transformação da prática clínica e acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor infantil 
(PEDUZZI et al., 2009). No quadro 14 estão evidenciados os principais aspectos da EPS.

Quadro 14: Principais aspectos da Educação Permanente em Saúde

 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Público-alvo Multiprofissional

Inserção no mercado de trabalho Prática institucionalizada

Enfoque Problemas de saúde

Objetivo Principal Transformação das práticas técnicas e sociais

Periodicidade Contínua
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Metodologia
Pedagógica centrada na resolução de 

problemas

Resultados Mudança

Fonte: Adaptado de Vasconcelos et al., (2018).
A elaboração e desenvolvimento das atividades educativas em saúde devem ser originadas e executadas 
de acordo com a realidade e necessidades do trabalho e da comunidade, para que estimulem sua 
problematização de forma contextualizada e promovam o diálogo entre as políticas públicas e as 
singularidades dos lugares e pessoas (PEDUZZI et al., 2009; PASCHOAL, MANTOVANI; LACERDA, 2006). 

Abaixo citamos algumas atividades educacionais que podem ser desenvolvidas para os profissionais de 
saúde e que podem impulsionar atenção integral a saúde das crianças através da prática da EPS:
• Cursos de formação de tutores/facilitadores/orientadores para a educação permanente em saúde;
• Estruturação de recursos e programas de educação à distância;
• Realização de seminários, reuniões técnicas criação de instâncias coletivas para a elaboração de 
novas abordagens ao cuidado e acompanhamento do DNPM infantil;
• Desenvolvimento de estratégias humanizadas e regulares para referência e contrarreferência em 
redes de atenção à saúde da criança;
• Organização de serviços e processos de trabalho;
• Cursos e iniciativas de desenvolvimento nas áreas de planejamento, organização, gestão de 
serviços e controle social;
• Formações e aperfeiçoamentos sobre saúde da criança e estimulação precoce;
• Capacitações sobre desenvolvimento infantil;
• Desenvolvimento de estratégias de articulação multiprofissional e transdisciplinar.

Com isso, a EPS possibilita a atualização e ampliação de conhecimentos e práticas clínico-assistenciais 
ao desenvolvimento infantil, trabalho em equipe, reflexão crítica dos processos de trabalho, articulação 
com as organizações formadoras e gestoras, fortalecendo o desenvolvimento dos profissionais e das 
estratégias de transformação das práticas de saúde e cuidado integral a crianças (FARIA, 2008).

Dicas: A plataforma online do AvaSUS oferece cursos EAD de curta duração, aos profissionais de 
saúde sobre a estimulação precoce.
Podem ser encontrados os cursos:

1. Estimulação Precoce (SEDIS / LAIS / UFRN / MS):
https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=32 

2. Estimulação Precoce em Crianças com Alterações Decorrentes da Síndrome Congênita Associada 
à Infecção Pelo Vírus Zika (UFRN/Proadi-SUS/HCORSP/MS):
http://modelo.sedis.ufrn.br/avasus2dev/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=185

3. A importância do Brincar e da Participação Familiar para o Desenvolvimento Infantil (SEDIS/LAIS/
UFRN/MS): http://modelo.sedis.ufrn.br/avasus2dev/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=43 

https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=32
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4.8. Realizar busca ativa para diagnóstico precoce

Para a identificação/diagnóstico precoce de atraso na aquisição de habilidades motoras é necessário que 
os profissionais da equipe, principalmente das Unidades Básicas de Saúde (UBS) (que são as portas de 
entrada à rede de atenção à saúde), façam uma busca ativa além daquelas crianças que comparecem 
nesses centros por doenças, vacinação ou acompanhamento. Isso é importante para que os casos de 
crianças com possíveis atrasos no DNPM sejam identificados precocemente e assim serem avaliados com 
instrumentos específicos, confiáveis e válidos na literatura (SANTOS; ARAÚJO; PORTO, 2008).

Quanto mais cedo forem identificados os fatores de risco, maior a efetividade do programa de EMP, sendo 
assim, serão prevenidas ou atenuadas possíveis a instalações de deformidades (CARVALHO; BARRETO, 
2011).

• A série de vídeos Rede de Inclusão, uma iniciativa do UNICEF e parceiros, ajuda 
profissionais de saúde da área reabilitação e principalmente familiares, na estimulação 

auditiva, visual e motora dessas crianças. Disponível em:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg5IhsOl5bLW7bjJeNxviqFf3GVvbjQDF 

• No intuito de comemorar os 10 anos do NASF-AB, o MS lança uma série de vídeos 
informativos. Disponível em:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaS1ddLFkyk-xRkL_MfM9_-jKoiajAS8C 

• Comunidade de Práticas: espaço virtual de construção de conhecimento e 
aprendizado a partir das experiências de cada profissional da Atenção Básica. Disponível 

em:  https://novo.atencaobasica.org.br/

Conclusão

Nesta unidade de aprendizagem você pôde ver a importância do trabalho das equipes de APS no 
acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor infantil e seu papel  fundamental na 
identificação, tratamento, reabilitação e articulação com os demais pontos da RAS, mediante o 
encaminhamento regulado para os serviços especializados. 

O trabalho multiprofissional e interdisciplinar realizado pelos profissionais do NASF-AB qualifica ainda 
mais a atuação da APS e corrobora para o atendimento baseado nas especificidades dessa população. 
Inclui-se na assistência ao ADNPM infantil, os serviços intersetoriais visando a integralidade desse cuidado.
A aproximação das condições de saúde e doença vivenciadas pela comunidade possibilita aos profissionais 
uma melhor intervenção a essas necessidades, incluindo a brevidade das ações frente à Estimulação 

http://https://www.youtube.com/playlist?list=PLg5IhsOl5bLW7bjJeNxviqFf3GVvbjQDF
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Precoce, que pode contribuir para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança e potencializar suas 
capacidades. 

Tais ações devem ser realizadas juntamente com a consulta de puericultura, tendo como base os marcos 
do desenvolvimento infantil típicos, que devem ser acompanhados e registrados na Caderneta de Saúde 
da Criança elaborada pelo Ministério da Saúde. Para tanto, é imprescindível a participação dos pais ou 
responsáveis nesse processo, mantendo-se alertas para possíveis alterações no desenvolvimento. Outro 
ponto importante refere-se não somente reabilitação precoce, mas também a busca ativa, com a captação 
de crianças elegíveis na comunidade. 
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