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Saúde

RESUMO

A estimulação precoce consiste num conjunto de técnicas que possuem como objetivo, interferir de forma positiva no desenvolvimento 
neuropsicomotor de crianças que podem desenvolver alterações no seu  trajeto. Baseia-se em padrões de desenvolvimento normal, empregando  
procedimentos apropriados que permitirão maior independência, autoestima e inter-relação social, pois não se categoriza apenas por ser um 
padrão de apoio integrado a criança e sua família, sendo também um sistema de intervenção estipulada e apropriada a favorecer a evolução da 
criança enquanto pessoa, portadora de direitos. As microcefalias, como as demais anomalias congênitas, são definidas como alterações de 
estrutura ou  função  do  corpo  que  estão  presentes  ao  nascimento  e  são  de  origem  pré-natal, é  uma  anomalia em  que  o  Perímetro  
Cefálico  (PC) é  menor  que  dois ou  mais  desvios-padrão(DP)  do  que  a  referência para  o  sexo,  a idade ou  tempo  de  gestação. O  estudo 
tem o objetivo de despertar o interesse dos profissionais de saúde quanto a intervenção precoce em crianças com microcefalia, sendo este um 
assunto atual de impacto social. Trata-se de uma revisão da literatura utilizando informações dos bancos de dados do Ministério da saúde e 
Biblioteca Virtual de Saúde, acerca de estimulação precoce em crianças com microcefalia. Foram critérios de inclusões artigos publicados nas 
bases de dados recém-citadas, no período de 2012 a 2016, com os seguintes descritores selecionados a partir das definições encontradas nos 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), sendo eles: Estimulação precoce, Microcefalia, Desenvolvimento da criança, sendo os mesmos 
selecionados na língua portuguesa e que se encontrassem disponíveis em texto completo. Para a realização da busca dos estudos foram feitas 
combinações entre os descritores utilizando-se o operador booleano AND. Os resultados apontam que as principais medidas de estimulação 
precoce são: estimulação visual, auditiva, motora, função manual, habilidades cognitivas, sociais e fala, com isso ampliando a capacidade da 
criança na destreza dos estímulos gerando um perfil de reação e oferecendo um ambiente propício para realização de atividades fundamentais 
para o seu desenvolvimento. Conclui-se que a intervenção precoce em crianças com microcefalia é primordial para seu desenvolvimento, 
fornecendo melhor qualidade de vida e assim inserindo-os no âmbito social. Apesar de haver diretrizes e protocolos relacionados ao tema, ainda 
há escassez na quantidade de evidências cientificas para melhor orientar e direcionar os profissionais em suas intervenções.
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