
Período de maior desenvolvimento cerebral

MICROCEFALIA
ESTIMULAÇÃO PRECOCE DE CRIANÇAS COM MICROCEFALIA

DE 0 A 3 ANOS

Estimulação deve ser global

O ambiente deve ser rico em 
estímulos

A criança deve ser acompanhada 
por equipe de saúde

Importante que a família seja participativa

Chame a criança pelo 
nome para que ela se 

volte ao chamado.
Use chocalhos, 

brinquedos musicais para 
chamar a atenção da 

criança.

ESTIMULAÇÃO
AUDITIVA

ESTIMULE O CONTROLE
DA CABEÇA

Aproveite cada 
troca de fralda, de 

roupa, hora do 
banho, da 

alimentação, para 
estimular a criança.

ESTIMULAÇÃO MOTORA

ESTIMULAÇÃO DA 
LINGUAGEM

ESTIMULAÇÃO VISUAL

Chame a atenção por meio 
do brincar, do toque, do 

som.
Use texturas variadas 

(algodão, bucha, toalha) 
sempre falando com a 

criança.
Guie a mão da criança com 
a sua durante as atividades.

C

A

Deixe a criança 
participar da rotina da 

família.
Converse com ela, 

cante, conte histórias.

Deixe a criança brincar sentada 
no chão, inicialmente com apoio 
nas costas.

ESTIMULE O SENTAR

Coloque a criança deitada de 
barriga para baixo em seu peito e 

converse com ela.
Quando estiver deitada de barriga 
para cima ofereça brinquedos na 

linha média do corpo.

Brincar de barriga para baixo 
ajuda a fortalecer o tronco. 

Coloque a criança em seu 
colo e ofereça brinquedos à 
sua frente.

Fique por perto!

Coloque brinquedos no alto 
dos móveis e estimule a criança 

a alcançá-los, escalando os 
móveis.

Estimule a dar passos 
empurrando uma cadeira.

Apoie o tronco da criança e a 
estimule a ficar de pé.

ESTIMULE O ENGATINHAR

Deixe a criança brincando no chão 
de barriga para baixo.

Coloque brinquedos 
afastados para que 
ela possa buscá-los.

Passe uma fralda em 
volta do tronco da 
criança e a ajude a 
deslocar para frente.
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ESTIMULE O ANDAR


