BABY GROWTH
O Baby Growth é um programa periódico para acompanhamento do desenvolvimento do bebê com 4
profissionais ao mesmo tempo (Fono, Físio, TO e Neuropsicopedagoga), são encontros semanais indicado
para bebês de risco, bebês prematuros ou mesmo para bebês em que os responsáveis sintam a necessidade
de estimular precocemente para ganhos no desenvolvimento.
Abaixo, reforçaremos algumas dicas para o cumprimento das etapas que compõe o processo do BABY
GROWTH:

▪

Encontros com até 04 bebês (no mesmo
marco de desenvolvimento), e seus
responsáveis, no mesmo horário de
atendimento.

▪

O Baby Growth consiste nas estimulações
precoces e orientações parental, com duração
média de 1 hora e 15 min.

▪

Cada bebê será visto por cada profissional,

FISIO

uma vez por semana por um período de 3

FONO

meses e no final é gerado relatório sobre a
avaliação de forma individual.
▪

NEUROPSICO
TO

É um pacote mensal, e será necessário alinhar
sempre os mesmos dias, horários e
profissionais, garantindo assim a rotina para
o bebê.

▪

Semanalmente será entregue o Treino
planejado para as atividades em casa.

Observações para os Bebês:
✓ Os Bebês deverão estar com roupas leves e confortáveis em todos os encontros;
✓ É interessante trazer uma troca de roupa, pois utilizaremos técnicas e estímulos do brincar
livre e pode haver a necessidade de mudar;
✓ Alimentar o bebê sempre com 1 hora de antecedência.
✓ Ao final da 1ª sessão será observado o alimentar do bebê, sugerimos levar um alimento que
goste ou amamentá-lo para conclusão das avaliações.

Conheça um pouco a nossa Equipe Baby Growth:

Dra. Ana Flávia Fonseca – Neuropsicopedagoga
Pós Graduada Neuropsicopedagogia Clínica e
Psicopedagogia Institucional e clínica.
Pós Graduanda interv. ABA(TEA e D.I) e
Psicomotricidade Capacitação- Denver II, Est. Precoce.
ABA,VB-MAPP, RFT, Comportamento Verbal,
Operações Motivadoras(ensino de mando para TEA),
Ens. DTT e Naturalístico. Alfabetização e Letramento.

Dra. Marcela Moreira – Fisioterapeuta
Consultora de sono com ênfase em apego seguro
Doutora em saúde da criança e
do adolescente - UFPE/Northeastern University
Mestre em Fisioterapia
Especialista em Fisioterapia Neurofuncional .

Dra. Keyla Aguiar – Terapeuta Ocupacional
Terapeuta Ocupacional da Unidade de Neonatologia do
Hospital Agamenon Magalhães;
Tutora do Método Canguru;
Formação em integração sensorial com bebês;
Formação no bobath infantil;
pós graduada em saúde mental e saúde da família)

Daniela Albuquerque - Fonoaudióloga
Fonoaudióloga do ambulatório de Saúde Auditiva
e Implante Coclear do Hospital Agamenon Magalhães –
Especialista em Patologias da LinguagemEspecialista em Reabilitação Auditiva com ênfase
em crianças de 0 a 3 anos.Atuação e intervenção em Patologias da linguagem e
Reabilitação Auditiva.- Atuação e intervenção na
amamentação e estimulação precoce de bebês.

