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APAE de Maringá
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Áreas de atuação: 

Assistência Social
Educação
Saúde



Condições de Risco para o 
Desenvolvimento Infantil

• Fator de risco – podem alterar o 
desenvolvimento da criança.

Neo Natal: prematuridade, erros metabólicos 
(hipertiroidismo congênito), mal formações do 
sistema nervoso central e infecções congênitas.

Peri Natal: asfixia perinatal, uso de forceps
Pós Natal: distúrbios metabólicos (hipoglicemia), 

desnutrição, desidratação



• Fatores Biológicos (orgânicas)e ambientais  
(condição social da criança)



Estimulação Precoce

• Objetivo: atingir o máximo do potencial do 
desenvolvimento neurológico da criança, 
levando em consideração os aspectos: físico, 
motor, social, afetivo e cognitivo, de modo a 
melhorar as habilidades motoras, a aquisição 
da linguagem, a socialização, além de 
contribuir com a estrutura do vínculo entre a 
mãe, a criança e seus familiares = melhor 
qualidade de vida.



Viagem a Holanda
Emily Pearl Kingsley 1987

“Quando você vai ter um bebê, é como planejar 
uma fabulosa viagem de férias – para a Itália. 
Faz planos maravilhosos ...



Após meses de ansiosa expectativa, finalmente 
chega o dia. 
Você arruma suas malas e parte. 
Várias horas depois, o avião aterrissa. 

A comissária de bordo diz: 

“Bem-vindos à Holanda”



“Holanda? 
Como assim Holanda? 
Eu escolhi a Itália. 
Deveria estar na Itália. 
Toda minha vida sonhei em ir para a Itália”.



Mas houve uma mudança no plano de voo. Eles 
aterrissaram na Holanda e lá você deve ficar.
É apenas um lugar diferente.
Tem um ritmo mais lento do que a Itália, é 
menos vistosa que a Itália. 
Mas depois de estar lá por algum tempo e 
respirar fundo, você olha ao redor… 



E começa a perceber que a Holanda tem 
moinhos de vento… E tem tulipas. 
A Holanda tem até Rembrandts.



Mas todo mundo que você conhece está ocupado indo e voltando da 
Itália… 
E todos se gabam de quão maravilhoso foram os momentos que lá 
passaram. 
E pelo resto de sua vida você vai dizer: “Sim, era para onde eu 
deveria ter ido. É o que eu tinha planejado”.
E a dor que isso causa não irá embora nunca mais… 
Porque a perda desse sonho é uma perda extremamente significativa.
Porém… Se passar a vida lamentando o fato de não ter chegado à 
Itália, você nunca estará livre para aproveitar as coisas muito 
especiais, as coisas adoráveis… Da Holanda”.



•  Elaboração do luto do “bebe perfeito”



• ACEITAÇÃO



• O trabalho de estimulação – caráter 
preventivo vai desde o nascimento até os 5 
anos de vida

• Plasticidade Neural – necessita de estímulo



• Trabalho respeitando as etapas do 
desenvolvimento bem como o tempo e o 
ritmo de cada criança.

• São Importantes para o Desenvolvimento: o 
tipo da estimulação, a qualidade da 
estimulação e a relação afetiva que é 
estabelecida.


	Slide 1
	APAE de Maringá
	Condições de Risco para o Desenvolvimento Infantil
	Slide 4
	Estimulação Precoce
	Viagem a Holanda Emily Pearl Kingsley 1987
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

