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Introdução: O Constante desenvolvimento tecnológico associado aos cuidados obstétricos e 
neonatais, tem propiciado maior sobrevida à neonatos de risco.Porém, faz-se necessário o 
acompanhamento cuidadoso desses bebês, uma vez que apresentam maior vulnerabilidade 
em relação ao desenvolvimento neurosensoriomotor. Existe o consenso de que crianças 
acompanhadas, com procedimentos de estimulação, quando identificados precocemente sinais 
de anormalidade e/ou desvios, demonstram melhoria na condição de respostas e rearranjos na 
plasticidade cerebral, capazes de minimizar impacto no desenvolvimento estrutural e funcional, 
proporcionando melhora da qualidade de vida.  Objetivos: O objetivo principal deste projeto de 
extensão é capacitar os pais e/ou cuidadores de crianças com atraso no desenvolvimento 
sensório-motor e as consideradas de risco, isto é, as que estão vulneráveis a apresentar 
atrasos no desenvolvimento devido a fatores ocorridos durante o período pré, peri e pós-natal, 
a estimular o desenvolvimento da criança nos seus primeiros anos de vida.  Métodos: A 
implementação do programa será realizada em duas fases: na Fase 1 ocorre a identificação e 
avaliação da criança e do ambiente domiciliar, a Fase 2 visa a Capacitação dos pais e/ou 
cuidadores a estimular o desenvolvimento motor de seus filhos de acordo com suas 
necessidades. Na Fase 1, por meio de análise de prontuários, são identificadas famílias que
possuem crianças de até 2 anos de idade, após esse levantamento é realizado o contato com a 
família por telefone e se houver interesse em participar do projeto é agendado com cada 
família uma visita domiciliar, na qual é realizada a avaliação da funcionalidade da criança, por 
meio do teste Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Após a avaliação e confirmado 
o atraso no desenvolvimento sensório motor, ou risco para tal, será realizada uma avaliação 
domiciliar e os pais são convidados a participar da Fase II do projeto. - O projeto está em 
andamento desde o mês de fevereiro, e terá continuidade até o mês de dezembro. As crianças 
avaliadas residem na área de abrangência das Unidades de Saúde da Família (USF) Jóquei 
clube e Três Lagos da cidade de Marília/SP.  Resultados: Até o Mês de julho, foram realizados 
contatos com 14 famílias, das quais 9 aceitaram participar e foram avaliadas. Dentre as 
crianças avaliadas 3 apresentaram prejuízo na funcionalidade e iniciarão a Fase 2 do projeto. 
Outras crianças ainda serão avaliadas para que, todas as famílias com crianças de até dois 
anos de idade, residentes nas áreas de abrangências das duas USFs, sejam consultas quanto 
ao interesse em participar do projeto. Tendo o interesse serão avaliadas e, se necessário 
integrarão a fase 2 do projeto.


