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Estimulação precoce em crianças de 3 a 18 meses na creche “Santa Rosa” 
no município de Rio Claro 

  
Resumo 
 
O desenvolvimento normal da criança vem sendo estudado a longos anos, 

Bobath foi uma das primeiras pesquisadoras a relatar as fases de 

desenvolvimento, separando por meses estas fases. Dentre os aspectos 

estudados na análise do desenvolvimento temos: o tono muscular, coordenação 

dos reflexos e o aprendizado. A estimulação precoce dos bebês vem sendo 

estudada e pesquisada para melhorar o aprendizado neuropsicomotor. A 

fisioterapia trabalha com vários recursos lúdicos e técnicas para estimular o 

desenvolvimento neuropsicomotor e a motricidade destas crianças, fazendo com 

que estas acompanhem o desenvolvimento normal acompanhando a idade 

cronológica. O objetivo deste estudo é melhorar o desenvolvimento 

neuropsicomotor através de técnicas e recursos fisioterapeuticos usados para 

estimulação precoce destas crianças. A Metodologia dará inicio com uma 

avaliação individual de cada criança, depois uma triagem as crianças passaram 

pelo tratamento fisioterapeutico e após este tempo de tratamento as crianças 

serão reavaliadas para verificar se houve melhora ou não com o tratamento 

proposto.  

 
Introdução 
 

O desenvolvimento humano inicia-se desde a concepção até a idade adulta. 

Segundo Marcondes et. al., (2010) a maturação neurológica abrange as 

estruturas do sistema nervoso central (SNC), e neuro muscular. Fatores adversos 

do meio como estimulação ou fatores ambientais, podem interferir ou modificar 

as funções das estruturas. 

Após o nascimento, a criança passa por diversas fases. Segundo Marcondes 

et. al., (2010) o bebê passa por quatro evoluções diferentes: evolução motora, 

que consiste em rolar, engatinhar, andar, ficar em pé ou sentar-se; o setor 

adaptativo: é quando o bebê adquire certa coordenação viso motora, ou seja, a 

tentativa de levar um objeto à boca; o estágio linguagem: se dá a qualquer forma 

de comunicação, seja ela audível, ou visual, por meio de expressões ou gestos; e 



por fim a sociabilidade, que consiste na reação da criança com o meio externo, 

com a sociedade assim como o reconhecimento e a observação. 

Para uma melhor relação entre progressão estrutural do sistema nervoso e a 

evolução das funções, Marcondes et. al., (2010) propôs dividir o primeiro ano do 

bebê em quatro trimestres e três sequências motoras: aprenderá a se equilibrar, 

manipular objetos, e terá o conhecimento do seu próprio corpo, “descobrir que 

tem pés”. 

Existem fatores que podem interferir no crescimento e desenvolvimento 

humano, entre eles destacam-se: fatores genéticos, ou seja, a transmissão de 

genes e características aos descendentes; os fatores neuroendócrinos, que trata 

da interação complexa entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, a 

regulação da secreção e hormônios; fatores ambientais dividem-se no pré-natal e 

pós-natal; fatores nutritivos, que é a importância do aleitamento materno. 

(MARCONDES et. al., 2010).  

A fisioterapia precoce visa melhorar o aprendizado motor através de 

estimulações e atividades recreativas.  

 
Objetivos 
 
 

O Objetivo é verificar a eficácia da intervenção fisioterapêutica no 

desenvolvimento neuro-psico-motor em crianças de 3 a 18 meses na creche 

Santa Rosa. 

 
Metodologia  
 

A pesquisa terá inicio após a análise pelo comitê de ética do projeto em 

questão. A Creche e as mães serão notificadas do projeto e assinarão o termo 

livre esclarecido e direito de imagens. Após a documentação as crianças serão 

triadas e avaliadas para verificar qual fase do desenvolvimento elas se 

encontram. Após a avaliação será traçado os dias e tipos de estimulações que as 

crianças serão submetidas. 

A intervenção ocorrerá 2 vezes por semana para todas as crianças, sendo 

realizado este processo por 3 meses e posteriomente as crianças serão 

reavaliadas e será dado o feedback as mães e as professoras da Creche.  



Será utilizada como parâmetro para avaliação o desenvolvimento cronológico 

normal da criança. 

 
Desenvolvimento 
 

Após a aprovação do Comitê, foi encaminhado aos participantes os termos 

livre esclarecido as mães e no mês de junho foram todos recolhidos assinados. 

Em Agosto iniciaremos as intervenções as quais seguirão até outubro. Em 

seguida serão analisados os dados colhidos e apurado os resultados para em 

seguida serem analisarmos e concluir a pesquisa. 

 
Resultados Preliminares 
 

Espera- se que ao final da pesquisa as crianças consigam adquirir melhor 

controle motor e aprendam as atividades normais para a idade cronológica delas. 

Esperamos também que as professoras possam entender melhor sobre a 

estimulação e proporcionar as crianças melhores condições de aprendizagem.  
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