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Introdução
Considerando a evolução no tratamento de recém-nascidos pré-termos e de crianças com diversas necessidades
especiais, há hoje na rede pública do município de São Paulo, uma estrutura maior de reabilitação, para esta
população. Assim, o grupo de técnicos especialistas da equipe NASF da UBS Gaivotas e Cantinho do Céu, região da
Supervisão de Saúde da Capela do Socorro, administrada pela Associação Saúde da Família, criou um Grupo de
Estimulação NeuroPsicoMotora Precoce, coordenado pelo Fisioterapeuta Daniel Eduardo Pedro, e com a
participação de toda equipe técnica do NASF (Fonoaudiologo, Nutricionista, Assistente Social, Psicólogo, Educador
Físico, Terapeuta Ocupacional e Médica Pediatra).
Objetivos
Grupo de Estimulação do desenvolvimento neuropsicomotor para crianças de 0 a 3 anos de idade com atrasos no
desenvolvimento neuropsicomotor. O grupo consiste em orientações gerais aos pais e cuidadores e de técnicas
fisioterapêuticas para adequar o desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças de acordo com as suas
respectivas idades.
Materiais e Métodos
Reunimo-nos, por duas horas, a cada quinze dias, no espaço cedido pelo Parceiro “Ceu-Navegantes”, para a
realização deste Grupo. As crianças, que são cuidadas por estas UBSs que apoiamos, participam destes grupos. As
orientações consistem em orientações específicas de cada técnico especialista desta equipe NASF e de técnicas
fisioterapêuticas, que visam a adequação das condições do desenvolvimento neuromotor destas crianças.
Resultados
Observamos que este apoio precoce e a inserção imediata dessas crianças, após a identificação das necessidades
de adequações neuromotoras, têm trazido grandes contribuições para estas crianças, bem como o acolhimento e
apoio aos seus familiares, nas diversas esferas de profissionais que compomos. Além ainda, da contribuição
pessoal, social e psicológica para as mesmas.
Conclusão
Nossa média de atendimento são dez crianças por grupo, acompanhada por seus responsáveis, que aprendem a
tiram dúvidas, valorizam o progresso da criança e acreditam cada vez mais no potencial das mesmas.
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