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RESUMO

A microcefalia é uma patologia que acomete o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Consiste em uma má formação na qual a caixa 
craniana e cérebro apresentam tamanho menor que o normal. Considera-se que um indivíduo apresenta microcefalia quando a medida de seu 
perímetro cefálico se situa mais de três desvios-padrões abaixo da média populacional para sua idade e sexo. A microcefalia subdivide-se em dois 
grupos principais: microcefalia primária (genética) e secundária (não-genética). Sabe-se que são diversas as complicações de uma criança que 
apresente microcefalia, sendo as mais comuns: atraso nas funções motoras e fala, déficit intelectual, problemas de sucção e deglutição. A doença 
em questão não tem cura, porém existem intervenções que podem ser feitas para melhorar o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças, 
reduzindo assim esses sintomas, e quanto mais precoce à estimulação for feita, melhores serão os resultados pois as crianças terão uma melhor 
qualidade de vida. O Método Padovan de Reorganização Neurofuncional está diretamente relacionado a este tipo de estimulação precoce e 
trabalha com o sistema nervoso central para que o indivíduo aprenda ou reaprenda funções perdidas ou desorganizadas. Este método foi criado 
pela fonoaudióloga Beatriz Padovan baseada principalmente nos estudos de Temple Fay e Rudolf Steiner além de informações sobre a 
neuroplasticidade que é a capacidade que o cérebro tem de se recuperar, de aprender e tornar-se funcional. O objetivo deste trablho foi 
identificar os efeitos do método Padovan no tratamento de crianças com microcefalia. Trata-se de um estudo de caso descritivo e 
intervencionista, realizado na Clínica escola de Fisioterapia da Faculdade Estácio FMJ, no período de abril e maio de 2016. Participaram do estudo 
3 crianças de 4 a 6 meses de idade, diagnosticados com microcefalia e com encaminhamento para a realização de terapia precoce. O projeto foi 
aprovado pelo comitê de ética sob o parecer CAAE 50466215.0.0000.5624. Inicialmente, foi realizada uma avaliação criteriosa na qual se 
observou aspectos do desenvolvimento neuropsicomotor. Em seguida, iniciou-se a intervenção com atendimentos realizados três vezes por 
semana. Utilizou-se o Método Padovan que inclui exercícios corporais e orais, com duração de meia hora para cada atendimento, seguindo o 
protocolo proposto pela idealizadora do método. Na avaliação inicial, encontrou-se que 100% das crianças apresentavam atraso do 
desenvolvimento neuropsicomotor para sua idade. As crianças não realizavam abertura completa de mão, nem possuíam controle cervical e 
apresentavam hipertonia, principalmente em membros inferiores. Foi encontrado, ainda, que elas não acompanhavam o olhar quando 
estimulado por algum objeto, apresentavam nistagmo, estrabismos e não conseguiam rolar. Quanto aos movimentos orais apenas uma criança 
apresentou movimento de língua normal e coordenado, com boa sucção enquanto que as outras duas crianças apresentavam engasgos
frequentes. As mães das crianças avaliadas referiram que elas possuíam poucas horas de sono. Após 10 atendimentos, as crianças foram 
reavaliadas e percebeu-se uma melhora quanto a abertura de mãos e controle cervical, onde todas apresentaram a abertura espontânea e 
controle cervical presente. Apresentaram melhora na hipertonia de membros inferiores e no quadro de nistagmo. As mães das crianças referiram 
uma diminuição no quadro de engasgo e no sono, que ficou mais tranquilo. Duas das crianças apresentaram o meio rolar. Apesar de terem sido 
realizados apenas 10 atendimentos pode-se observar que o método Padovan trouxe benefícios e melhoras significativas para as crianças com 
microcefalia. O método parece ser eficaz para estimular o sistema nervoso e prevenir sequelas mais graves, proporcionando uma melhor 
qualidade de vida para as crianças com microcefalia.
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