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Resumo da Proposta:
Trata-se de um Projeto de Extensão interdisciplinar com o objetivo de instrumentalizar as famílias de crianças com
atraso no neurodesenvolvimento (microcefalia, TEA, TDAH, Paralisia cerebral, Sindrome de Down, entre outras), além
de promover educação em saúde em diferentes áreas do conhecimento. As mães e crianças elencadas para
participarem do projeto são aquelas já em atendimento multidisciplinar pelo Núcleo de Assistência Multidisciplinar ao
Neurodesenvolmento Infantil desenvolvido pela APAMI Vitória, o qual visa realizar o acompanhamento dessas
crianças/adolescentes até os 14 anos de idade. O NAMIN atua como centro de referência para a estimulação precoce
das crianças na microrregião II da 1ª Região de Saúde de Pernambuco. As ações são realizadas tanto nos espaços físicos
do NAMNI quanto em outros ambientes sociais, já que o projeto apresenta como premissa a inclusão dessas crianças em
todos os ambientes sociais. Internamente realizamos ações que promovam a estimulação das funções motoras e
cognitivas, por meio de músicas, leituras, desenhos, diálogo com as famílias para instrumentaliza-las a adoção de
estimulação no ambiente domiciliar, brincadeiras, jogos, roda de conversas, educação nutricional, entre outras.
Externamente, realizamos a 2ª edição do CINE-NAMNI, no qual, em parceria com o Cinema do Shopping Vitória
realizamos uma sessão adaptada para essas crianças. Realizamos o I WORSHOP DO NAMNI com o tema central: desafios
na identificação e estimulação precoce ( mais de 160 inscritos) e 1ª edição do Piquenique no parque em Recife em
comemoração ao dia das crianças. Em 2018 pretende-se ampliar as parceiras e atividades externas do projeto.

Objetivos:
- Instrumentalizar a família no processo de cuidado e estimulação das crianças com microcefalia, TEA, síndrome de
down, TDAH, paralisia cerebral, entre outros.
- desenvolver atividades que garantam a inclusão social dessas crianças;
- Estimular e reforçar o vínculo pai-mãe e filho;
- Desenvolver a compreensão e a aceitação;
- Esclarecer os objetivos do tratamento de estimulação;
- Incentivar a participação na escolha e utilização dos métodos de tratamento;
- Conscientizar os pais da importância de sua participação no tratamento e avaliação da evolução;
- Proporcionar a extensão do tratamento em casa, ressaltando os benefícios;

- Avaliar o estado nutricional das mães;
- Incentivar as mães para adesão de hábitos alimentares saudáveis.

