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RESUMO 

 

COLDEBELLA, Cristiane. Aplicação da baropodometria no desenvolvimento de um 

Protocolo de avaliação motora em crianças nascidas pré-termo após a aquisição da 

marcha. 2016. 99 f. Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016. 

 

O nascimento prematuro contribui significativamente para o aumento de morbidades associadas 

ao desenvolvimento motor, tornando fundamental o acompanhamento contínuo destas crianças. 

Desta forma, a avaliação baropodométrica, por consistir em um método quantitativo de controle 

postural pode  trazer vantagens para o diagnóstico e acompanhamento do desenvolvimento 

motor de crianças. Este estudo teve por objetivo desenvolver um protocolo de avaliação motora 

através dos dados e índices baropodométricos em crianças nascidas pré-termo. Foi realizado 

um estudo descritivo, onde foram avaliadas 103 crianças entre 24 e 59 meses. Destas, 40 

nascidas pré-termo  e 63 crianças nascidas a termo. Durante a seleção da amostra, foi preenchida 

uma ficha de avaliação com dados do prontuário correspondente ao grupo pré-termo  e um 

questionário com relatos dos pais no grupo a termo. Após, foram aferidos massa corporal e 

estatura, seguida da aplicação da Escala de Desenvolvimento Motor. Por fim, a baropodometria 

foi realizada na forma estática, em três repetições, os quais consistiram de 5 segundos de 

adaptação da criança sobre a placa e 30 segundos onde foram aferidos dados de análise estática: 

pressão plantar e área do centro de oscilação corporal. Após, as pressões plantares foram 

transformadas em índices, o índice ânteroposterior foi definido pelas pressões plantares anterior 

e posterior: IAP= 1-2*│0,6-P│; e o índice látero-lateral, por sua vez, foi definido pelas pressões 

plantares laterais direita e esquerda: ILL= 1-│LD-LE│. Após a avaliação, os dados foram 

submetidos ao teste de normalidade das distribuições de Shapiro-Wilk, sendo verificada a 

distribuição não-normal, foi aplicado o teste de Mann-Whitney para verificar diferença entre os 

grupos, a associação entre os valores obtidos pelo baropodômetro, Escala do Desenvolvimento 

Motor,  e as principais características e intercorrências do grupo pré-termo  foi verificada 

através da correlação de Spearman. Foi observada diferença significativa nos valores de ILL 

(p=0,000) entre crianças nascidas a termo e  crianças nascidas pré-termo, e que esta diferença 

possui correlação moderada com a idade gestacional (ρ=0,304), em relação ao centro de 

oscilação de pressão, crianças nascidas a termo apresentaram menor oscilação quando 

comparado a idade cronológica (ρ=-0,354), sendo que esta relação foi contrária em crianças 

nascidas pré-termo (ρ=0,336). Quando analisado somente o grupo pré-termo, foi verificado que 

o ILL apresentou correlação moderada e inversa com o tempo de internação (ρ=-0,353) e com 

o tempo de ventilação mecânica (ρ=-0,317) e a área do centro de oscilação de pressão 

apresentou correlação moderada e direta com o tempo de ventilação não invasiva (ρ=0,341). A 

massa ao nascer apresentou correlação moderada com o ILL (ρ=0,359) e também com a idade 

motora (ρ=0,323) e o quociente motor (ρ=0,341) e correlação forte com a IG (ρ=0,898) em 

contrapartida o peso atual apresentou correlação moderada com o quociente motor (ρ=0,310), 

e a IG (ρ=0,381) e correlação forte com a idade motora (ρ=0,555)  e a idade cronológica 

(ρ=0,613). Houve diferença significativa em relação a idade de aquisição da marcha das 

crianças que precisaram de acompanhamento fisioterapêutico das que não precisaram 

(p=0,013). Um índice ILL menor em prematuros, pode estar relacionado ao tempo de internação 

e ventilação mecânica, além da massa ao nascer, já a maior área do centro de oscilação de 

pressão possui correlação com o tempo de ventilação não invasiva. Também pode-se perceber 

que a massa atual e a idade cronológica influenciaram mais no desenvolvimento motor que a 

massa ao nascer e a idade gestacional em crianças prematuras. 

Palavras-Chave: Baropodometria, estabilometria, protocolo de avaliação motora e crianças 

nascidas pré-termo. 



ABSTRACT 

 

COLDEBELLA, Cristiane. Baropodometry application in developing a motor evaluation 

protocol in preterm infants born after the acquisition of march. 2016. 99 f. Dissertação – 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná. Curitiba, 2016. 

 

Preterm birth contributes significantly to the increase of morbidities associated with motor 

development, making essential the continuous monitoring of these children. Thus, 

baropodometry analysis by consisting of a quantitative method for postural control can be 

advantageous for the diagnosis and monitoring of engine development of children. This study 

aimed to develop a motor evaluation protocol through the data and baropodometric indexes in 

preterm infants. It was a descriptive study, which were evaluated 103 children between 24 and 

59 months. Of these, 40 preterm and 63 term infants. During the sample selection was 

completed an evaluation form with data from medical records corresponding to the pre-term 

group and a questionnaire to parents on group term. After, body mass and height  were 

measured, then the implementation of the Motor Development Scale. Finally, baropodometry 

was held in static form, with three replicates, which consisted of 5 seconds of child adjustment 

bend the plate and 30 seconds which were measured static analysis data: plantar pressure and 

pressure swing center area. After, the plantar pressures were transformed into indexes, the 

anteroposterior index was defined by the anterior and posterior plantar pressures: API = 1-2 * 

│0,6-P│; and side side index, in turn, defined by the right and left side planter pressure: SSI = 

1- │RS-LS│. After evaluating, the data were submitted to normality test of Shapiro-Wilk 

distributions, being checked the non-normal distribution, the Mann-Whitney test was used to 

verify differences between groups, the association between the values obtained by 

baropodometry analysis, Motor Development Scale, and the main characteristics and 

complications of preterm group was verified by Spearman correlation. Significant difference in 

the values of SSI (p = 0.000) among term infants and infants born preterm were observed, and 

this difference has moderate correlation with gestational age (ρ = 0.304) compared to the 

pressure oscillation center , full-term babies showed less fluctuation compared to chronological 

age (ρ = -0.354), and this relationship was contrary in preterm children (ρ = 0.336).When only 

analyzed the preterm group, it was found that the SSI had moderate and inverse correlation with 

the length of stay (ρ = -0.353) and the duration of mechanical ventilation (ρ = -0.317) and the 

air oscillation center pressure showed moderate and direct correlation with noninvasive 

ventilation time (ρ = 0.341).The mass at birth showed moderate correlation with SSI (ρ = 0.359) 

and also with the motor age (ρ = 0.323) and the ratio engine (ρ = 0.341) and strong correlation 

with gestational age (ρ = 0.898) in contrast current weight showed moderate correlation with 

the motor quotient (ρ = 0.310) and gestational age(ρ = 0.381) and strong correlation with the 

motor age (ρ = 0.555) and chronological age (ρ = 0.613). There was significant difference in 

the age of acquisition of march of the children who needed physical therapy monitoring of those 

who did not needed (p = 0.013). A smaller SSI index in premature infants, may be related to 

hospitalization time and mechanical ventilation, in addition to mass at birth, already the largest 

air pressure oscillation center has correlation with noninvasive ventilation time.It may also be 

seen that the current mass and chronological age influenced more motor development than the 

mass at birth and gestational age in preterm children. 

Keywords: baropodometry, stabilomety, motor evaluation protocol and preterm children. 



LISTA DE FIGURAS 

 
 
FIGURA 1– CARACTERÍSTICAS DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO PRÉ-

NATAL .................................................................................................................. 26 

FIGURA 2– REFLEXOS E REAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL ................ 28 

FIGURA 3– CAPACIDADE DE ESTABILIDADE RUDIMENTAR .................................... 33 

FIGURA 4– CAPACIDADE LOCOMOTORA RUDIMENTAR ........................................... 33 

FIGURA 5–IMAGEM GERADA PELO BAROPODÔMETRO ............................................ 37 

FIGURA 6– IMAGEM ESTABILOMÉTRICA ...................................................................... 39 

FIGURA 7–  NASCIDOS VIVOS PRÉ-TERMO E A TERMO ENTRE 2011 E 2013 NO   

ESTADO DO PARANÁ ....................................................................................... 40 

FIGURA 8– AVALIAÇÃO BAROPODOMÉTRICA ............................................................ 43 

FIGURA 9– PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO BAROPODOMÉTRICA COLDEBELLA .. 47 

FIGURA 10– 2 ANOS - CONSTRUÇÃO DE UMA TORRE ................................................ 77 

FIGURA 11– 3 ANOS - CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ................................................ 77 

FIGURA 12– 4 ANOS – ENFIAR A LINHA NA AGULHA ................................................. 78 

FIGURA 13– 5 ANOS – FAZER UM NÓ .............................................................................. 78 

FIGURA 14– 6 ANOS – LABIRINTO .................................................................................... 78 

FIGURA 15– 7 ANOS – BOLINHAS DE PAPEL .................................................................. 79 

FIGURA 16– 8 ANOS – PONTA DO POLEGAR .................................................................. 79 

FIGURA 17– 9 ANOS – LANÇAMENTO DE UMA BOLA ................................................. 80 

FIGURA 18– 10 ANOS – CÍRCULO COM O POLEGAR .................................................... 80 

FIGURA 19– 11 ANOS – AGARRAR UMA BOLA .............................................................. 80 

FIGURA 20– 2 ANOS – SUBIR EM UM BANCO ................................................................ 81 

FIGURA 21– 3 ANOS – SALTAR SOBRE UMA CORDA ................................................... 81 

FIGURA 22– 4 ANOS – SALTAR SOBRE O MESMO LUGAR .......................................... 81 

FIGURA 23– 5 ANOS –LUGAR SALTAR SOBRE UMA ALTURA DE 20    

CENTÍMETROS ................................................................................................. 82 

FIGURA 24– 6 ANOS – CAMINHAR EM LINHA RETA .................................................... 82 

FIGURA 25– 7 ANOS – PÉ-MANCO .................................................................................... 83 

FIGURA 26 – 8 ANOS –LUGAR SALTAR SOBRE UMA ALTURA DE 40    

CENTÍMETROS ................................................................................................... 83 

FIGURA 27– 9 ANOS – SALTAR SOBRE O AR ................................................................. 83 

FIGURA 28 – 10 ANOS – PÉ-MANCO COM UMA CAIXA DE FÓSFOROS .................... 84 

FIGURA 29 – 11 ANOS – SALTAR SOBRE UMA CADEIRA ............................................ 84 

FIGURA 30 – 2 ANOS – EQUILÍBRIO SOBRE UM BANCO ............................................. 84 



FIGURA 31 – 3 ANOS – EQUILÍBRIO SOBRE UM JOELHO ............................................ 85 

FIGURA 32 – 4 ANOS – EQUILÍBRIO COM O TRONCO FLEXIONADO ....................... 85 

FIGURA 33 – 5 ANOS – EQUILÍBRIO NA PONTA DOS PÉS ........................................... 85 

FIGURA 34 – 6 ANOS – EQUILÍBRIO PÉ-MANCO ESTÁTICO ....................................... 86 

FIGURA 35 – 7 ANOS – EQUILÍBRIO DE CÓCORAS ....................................................... 86 

FIGURA 36 – 8 ANOS – EQUILÍBRIO COM O TRONCO FLEXIONADO ....................... 86 

FIGURA 37 – 9 ANOS – FAZER UM QUATRO ................................................................... 87 

FIGURA 38 – 10 ANOS – EQUILÍBRIO NA PONTA DOS PÉS COM OS OLHOS 

FECHADOS .......................................................................................................... 87 

FIGURA 39 – 11 ANOS – PÉ- MANCO ESTÁTICO COM OS OLHOS FECHADOS  

                   COM OS OLHOS FECHADOS ........................................................................... 87 

FIGURA 40 – PROVA DE IMITAÇÃO DE GESTOS SIMPLES: MOVIMENTOS  

                   DAS MÃOS ........................................................................................................... 88 

FIGURA 41 – ITENS PROVA DE IMITAÇÃO DE GESTOS SIMPLES:  

                   MOVIMENTOS DAS MÃOS .............................................................................. 88 

FIGURA 42 – PROVA DE IMITAÇÃO DE GESTOS SIMPLES: MOVIMENTOS  

                   DOS BRAÇOS ...................................................................................................... 89 

FIGURA 43 – ITENS PROVA DE IMITAÇÃO DE GESTOS SIMPLES:  

                   MOVIMENTOS DOS BRAÇOS .......................................................................... 89 

FIGURA 44 – PONTUAÇÃO CONTROLE DO PRÓPRIO CORPO – 2 A 5 ANOS ........... 89 

FIGURA 45 – PONTUAÇÃO RAPIDEZ ................................................................................ 90 

FIGURA 46 – PROVA RAPIDEZ ........................................................................................... 90 

FIGURA 47 – 2 ANOS- TABULEIRO/POSIÇÃO NORMAL ............................................... 90 

FIGURA 48 – 3 ANOS- TABULEIRO/POSIÇÃO INVERTIDA .......................................... 91 

FIGURA 49 – 4 ANOS- PROVA DOS PALITOS .................................................................. 91 

FIGURA 50 – 5 ANOS- JOGO DE PACIÊNCIA ................................................................... 91 

FIGURA 51 – 6 ANOS- DIREITA/ESQUERDA .................................................................... 92 

FIGURA 52 – 7 ANOS- EXECUÇÃO DE MOVIMENTOS .................................................. 92 

FIGURA 53 – 8 ANOS- DIREITA/ESQUERDA .................................................................... 92 

FIGURA 54 – 9 ANOS- REPRODUÇÃO DE MOVIMENTOS ............................................ 93 

FIGURA 55 – 10 ANOS- REPRODUÇÃO DE MOVIMENTOS- FIGURA  

                        HUMANA........................................................................................................... 93 

FIGURA 56 – REPRODUÇÃO POR MEIO DE GOLPES ..................................................... 94 

FIGURA 57 – 6 A 11 ANOS –SIMBOLIZAÇÃO (DESENHO) DE ESTRUTURAS            

ESPACIAIS ........................................................................................................... 95 

FIGURA 58 – 6 A 11 ANOS – LEITURA – REPRODUÇÃO POR MEIO DE GOLPES ..... 95 



FIGURA 59 – 6 A 11 ANOS TRANSCRIÇÕES ESTRUTURAS TEMPORAIS –      

DITADO  ............................................................................................................... 95 

FIGURA 60 – PONTUAÇÃO TEMPORAL ........................................................................... 96 

FIGURA 61 – LATERALIDADE DAS MÃOS ...................................................................... 96 

FIGURA 62 – LATERALIDADE DOS OLHOS .................................................................... 96 

FIGURA 63 – LATERALIDADE DOS PÉS ........................................................................... 97 

FIGURA 64 – LATERALIDADE RESULTADOS ................................................................. 97 

FIGURA 65 – LATERALIDADE PONTUAÇÃO GERAL .................................................... 97 

FIGURA 66 – CLASSIFICAÇÃO IDADES CRONOLÓGICAS/MOTORAS ...................... 98 

FIGURA 67 – CLASSIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DO QUOCIENTE MOTOR ......... 98 

FIGURA 68 – FOLHA RESPOSTA ESCALA DE DESENVOLVIMENTO MOTOR ......... 99 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1– CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS IAP E ILL ................................................ 48 

TABELA 2– DISTRIBUIÇÃO DESCRITIVA DOS GRUPOS A TERMO QUANDO 

COMPARADO AO GRUPO PRÉ-TERMO ...................................................... 49 

TABELA 3– REFLEXOS E REAÇÕES CORRELAÇÃO IC, IG E ESCALA MOTORA 

COM DADOS BAROPODOMÉTRICOS E ESTABILOMÉTRICOS  ............. 50 

TABELA 4–CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA .............................................................. 50 

TABELA 5–ANÁLISE COMPARATIVA DAS INTERCORRÊNCIAS COM DADOS 

BAROPODOMÉTRICOS, ESTABILOMÉTRICOS, ESCALA MOTORA, IC  

E IG ..................................................................................................................... 51 

TABELA 6– ANÁLISE DESCRITIVA DA IG DAS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM 

DBP E HPIV ....................................................................................................... 51 

TABELA 7– CORRELAÇÃO DOS DADOS BAROPODOMÉTRICOS, 

ESTABILOMÉTRICOS, ESCALA MOTORA COM AS PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA ............................................................. 52 

TABELA 8 – REALIZARAM FISIOTERAPIA X NÃO REALIZARAM FISIOTERAPIA 

                       ............................................................................................................................ 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS 

 

ACOP   Área do Centro de Oscilação Corporal 

CEP       Comitê de Ética e Pesquisa 

DBP     Displasia Broncopulmonar 

DCPC   Distribuição de Carga no Plano Coronal 

DCPS   Distribuição de Carga no Plano Sagital 

ECN     Enterocolite Necrosante 

GMFM Medida da Função Motora Grossa 

HPIV    Hemorragia Peri-intraventricular 

IAP Índice Ânteroposterior 

IG          Idade Gestacional 

ILL Índice Látero-lateral 

IM Idade Motora 

MABC-2 Movement Assessment Battery for Children second-edition 

M. Atual    Massa Atual 

M. Nascer  Massa ao Nascer 

PCR     Parada Cardiorrespiratória 

RNPT    Recém-Nascido Pré-Termo 

UTIN     Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

VM            Ventilação Mecânica 

VNI            Ventilação Não Invasiva 

WHO World Health Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................  16 

2. JUSTIFICATIVA ............................................................................................................... 18 

3. HIPÓTESE .......................................................................................................................... 20 

4. OBJETIVOS ....................................................................................................................... 21 

4. 1 OBJETIVO GERAL ..................................................................................................... 21 

4. 1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................... 21 

5.  REVISÃO DE LITERATURA  ........................................................................................ 22 

5.1 PREMATURIDADE ..................................................................................................... 22 

5.1.1 Fatores Que Predispõe o Parto Prematuro ..................................................................... 24 

5.2 DESENVOLVIMENTO MOTOR  ............................................................................... 25 

5.2.1 Desenvolvimento Motor Até o Segundo Ano de Vida ................................................... 25 

5.2.2 Desenvolvimento Motor Após os 2 anos de Vida .......................................................... 29 

        5.2.3 Desenvolvimento Motor em Crianças Nascidas Pré-termo ..................................... 30 

 5.2.4 Desenvolvimento das Pressões Plantares ................................................................ 31 

5.3 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO MOTORA ....................................................... 34 

5.4 BAROPODOMETRIA .................................................................................................. 36 

5.4.1 Estabilometria ............................................................................................................ 38 

6. METODOLOGIA ............................................................................................................... 40 

7. RESULTADOS ................................................................................................................... 46 

7.1 APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO ......................................... 46 

7.2 CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS ......................................................................... 48 

7.3 PRÉ-TERMO ................................................................................................................. 50 

8. DISCUSSÃO ....................................................................................................................... 54 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 62 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 63 

APÊNDICES ........................................................................................................................... 72 

ANEXO....................................................................................................................................76



16 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Word Health Organization (WHO), 15 milhões de bebês nascem 

prematuros por ano, e mais de um milhão morrem a cada ano devido às complicações. Muitos 

dos sobreviventes necessitam de cuidados especiais, enfrentando maiores riscos de deficiências 

significativas, incluindo paralisia cerebral, deficiência intelectual e dificuldades motoras e de 

aprendizagem (WHO, 2012). O Brasil é o 10° país em nascimentos prematuros no mundo, com 

279,3 mil partos de prematuros por ano (PORTAL DA SAÚDE, 2014). 

Avanços nos cuidados neonatais contribuíram significativamente para o aumento da 

sobrevivência destas crianças, porém o nascimento prematuro continua a contribuir para o 

aumento de morbidades, resultando em deficiências físicas associadas ao desenvolvimento 

neurológico e motor (LAPILLONNE; GRIFFIN, 2013). Os transtornos podem variar em 

atrasos no desenvolvimento motor e paralisia cerebral, tornando necessária a identificação 

precoce destas alterações para que intervenções adequadas sejam implementadas 

(GUIMARÃES et al., 2011). 

É de fundamental importância a relação entre o nascimento pré-termo e o desempenho 

motor futuro, a fim de elucidar as possíveis consequências da prematuridade nos diversos 

aspectos da vida dessas crianças, fazendo-se necessário o desenvolvimento de pesquisas na área 

(MOREIRA; MAGALHÃES; ALVES, 2014). Isto ocorre principalmente no Brasil, cuja 

escassez de instrumentos padronizados com normas de desempenho por idade para avaliar 

habilidades nos primeiros anos de vida, dificulta tanto a identificação correta das alterações 

neuromotoras, assim como o prognóstico das intercorrências (ROCHA; DE FÁTIMA 

DORNELAS; DE CASTRO MAGALHÃES, 2013). 

Métodos qualitativos ou quantitativos podem ser empregados com o intuito de detectar 

disfunções nos sistemas envolvidos nesse controle (MORAES, 2014). Neste contexto, a 

avaliação baropodométrica consiste  num recurso tecnológico na avaliação postural avaliando  

os distúrbios da pressão e distribuição plantar (SCOPPA et al., 2013).  Esta análise proporciona 

também a avaliação estabilométrica da área do centro de oscilação de pressão (MENEZES et 

al., 2012). 

Em crianças, a magnitude e a distribuição das pressões plantares durante o 

desenvolvimento da marcha não constitui um tema conclusivamente descrito, podendo ser 

influenciada pelo crescimento, controle motor e maturação da marcha (PHETHEAN; NESTER, 

2012). Sendo assim, faz-se necessária a avaliação e o acompanhamento principalmente de 
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crianças que apresentem risco na evolução do desenvolvimento motor, como crianças nascidas 

prematuras (SILVA et al., 2011), auxiliando na identificação daquelas que apresentarão déficits 

no controle postural e no movimento a longo prazo (DUSING; HARBOURNE, 2010). 

Além disso, os métodos tradicionais de análise, são predominantemente qualitativos e 

extremamente dependentes da experiência do examinador. Desta forma, a introdução da 

tecnologia para uma avaliação baropodométrica, pode trazer vantagens para o diagnóstico e 

acompanhamento do desenvolvimento motor de crianças.    

Assim, o objetivo deste estudo é desenvolver um protocolo de avaliação motora 

através dos dados e índices  baropodométricos em crianças nascidas pré-termo. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Dos recém-nascidos que necessitam de cuidados intensivos no período perinatal, 75% 

apresentam risco para problemas no neurodesenvolvimento, aumentando à medida que o peso 

ao nascimento e a idade gestacional diminuem  (SOUZA; MAGALHÃES, 2012). A melhora 

na assistência neonatal com consequente aumento da sobrevivência destas crianças não está 

sendo proporcional à redução das incapacidades nesta população (STEPHENS; VOHR, 2009). 

Intercorrências clínicas, procedimentos invasivos e doenças associadas, provenientes 

do período pós-natal, podem deixar sequelas permanentes impactando o desenvolvimento da 

criança (FREITAS et al., 2010). Como resultado o desenvolvimento da criança nascida pré-

termo nos primeiros meses de vida ocorre de forma diferente devido a imaturidade funcional e 

às experiências diferenciadas de movimento, podendo influenciar o desenvolvimento motor 

(ROCHA; DE FÁTIMA DORNELAS; DE CASTRO MAGALHÃES, 2013).  

O índice de morbidade infantil é aumentado devido a imaturidade de órgãos e sistemas, 

o que predispõe à complicações cerebrais e a lesões isquêmicas causados por fluxo cerebral 

diminuído ou aumentado. Fatores que podem acarretar em alterações neuromotoras, tornando-

os mais susceptível à atrasos no desenvolvimento. A postura e o movimento constituem os 

integrantes básicos do desenvolvimento motor (GUIMARÃES, 2014). 

As alterações no crescimento e no desenvolvimento neuromotor ao longo dos 

primeiros anos de vida podem acarretar problemas de saúde na infância, adolescência, se 

perpetuando até a vida adulta (SASSÁ et al., 2011). Pouco se sabe sobre o desempenho futuro 

destas crianças, o que faz com que a influência de variáveis perinatais e os efeitos cumulativos 

dos múltiplos fatores de risco no curso do desenvolvimento motor permanecem sem 

comprovação (MOREIRA; MAGALHÃES; ALVES, 2014). 

Por isso existe uma preocupação constante dos profissionais da área em relação ao 

desenvolvimento destas crianças, despertando o interesse em aprofundar os conhecimentos em 

relação aos marcos do desenvolvimento, afim de identificar precocemente alterações motoras 

para assim propor condutas de tratamento eficazes (GUIMARÃES, 2014). 

Dentre os aspectos neuromotores a serem analisados, destaca-se a importância da 

avaliação do controle postural como habilidade motora básica para o desenvolvimento de 

habilidades motoras mais complexas (MORAES, 2014). A avaliação da complexidade do 

controle postural precoce pode auxiliar na identificação de crianças que apresentarão déficits 

no controle postural a longo prazo, no controle do movimento e na cognição, sendo possível 

considerar este déficit como um indicativo neurológico (DUSING; HARBOURNE, 2010). 



19 
 

O controle postural e a capacidade de manter o corpo em equilíbrio na posição ereta 

dependem do sistema sensorial e da biomecânica músculo esquelética, sendo que sistema podal 

desempenha importante papel neste controle (MANTOVANI et al., 2011). Os pés constituem 

a base do corpo adaptando-se as alterações posturais das estruturas corporais, assim como 

alterações posturais podem surgir como consequências da modificação dos arcos plantares 

(PROTETTI et al., 2012). 

Acredita-se que o baropodômetro, seja capaz de fornecer dados quanto ao controle 

postural deste público através dos dados de pressão plantar, uma vez que trata-se de uma técnica 

posturográfica de registro, que consiste em uma plataforma sensível a pressão, desenvolvida 

para a análise dos pontos de pressão plantar exercidos pelo corpo, sendo possível detectar a 

estabilidade do corpo no espaço (DA SILVA; STADNIK; BARRETO, 2014). 
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3. HIPÓTESE  

 

A análise baropodométrica de crianças nascidas pré-termo após a fase considerada 

adequada para aquisição da marcha, pode fornecer parâmetros fidedignos na avaliação das 

simetrias plantares e desvios do centro de gravidade, possibilitando o acompanhamento do 

desenvolvimento destas aquisições motoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

4. OBJETIVOS 

  

4.1 OBJETIVO GERAL  

 

Desenvolver um protocolo de avaliação motora através dos dados e índices  

baropodométricos em crianças nascidas pré-termo. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- desenvolvimento do IAP (índice anteroposterior) e ILL (índice látero-lateral), através 

das pressões plantares. 

- Verificar a correlação entre a análise baropodométrica, estabilométrica e  EDM 

(escala do desenvolvimento motor); 

- Correlacionar alterações nas pressões plantares, a partir ACOP (área de oscilação do 

centro de pressão), DCPC (distribuição da carga no plano coronal), DCPS (distribuição da carga 

no plano sagital) e EDM com a idade gestacional, idade cronológica, massa ao nascimento e 

principais intercorrências relacionadas à prematuridade; 

- Comparar os parâmetros de IAP, ILL, ACOP, DCPC, DCPS e EDM entre  as crianças 

que realizaram fisioterapia das que não realizaram fisioterapia. 
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5. REVISÃO DE LITERATURA 

 

    5.1 PREMATURIDADE 

 

A World Health Organization, caracteriza como Recém-Nacido Pré-Termo (RNPT) 

toda criança que nasce antes de completar 37 semanas de Idade Gestacional (IG), classificando-

os em prematuros extremos com IG < 28 semanas, muito prematuros com IG de 28 a < 32 

semanas e prematuros moderados à limítrofes com IG de 32 a < 37 semanas (WHO, 2012). 

Considerando a predisposição do RNPT em evoluir com complicações associadas ao 

nascimento, a criança que nasce entre 32 e 35 de IG é classificada como criança de risco, e 

quando a IG for inferior a 32 semanas, uma criança de alto risco (DOS SANTOS et al., 2014). 

Complicações referentes ao nascimento prematuro são responsáveis por 35% dos 3,1 

milhões de óbitos neonatais anuais do mundo, constituindo a segunda causa mais comum em 

crianças menores de 5 anos de idade (BLENCOWE et al., 2012; WHO, 2012). Além da 

mortalidade prematura, recém-nascidos com complicações podem apresentar diversos graus de 

comprometimento cursando a longo prazo com a deficiência, no entanto, pouco se sabe sobre 

a gravidade e distribuição de prejuízos ao longo da vida  (MWANIKI et al., 2012). 

Habitualmente os recém-nascidos com IG inferior à 37 semanas apresentam massa 

corporal inferior à 2.500g, sendo considerados recém-nascidos com baixo peso ao nascer  

(WHO, 2012). Recém-nascidos com muito baixo peso ao nascer possuem massa corporal 

inferior à 1500g  (DOS SANTOS et al., 2014; GAIVA; FUJIMORI; SATO, 2014; MWANIKI 

et al., 2012; WHO, 2012). Sendo que, o risco de óbito neste grupo é 30 vezes maior do que os 

nascidos com massa corporal igual ou superior à 2.500g, quando a massa corporal é inferior à 

1.000g o risco aumenta 4,8 vezes e são considerados recém-nascidos de extremo baixo peso  

(GAIVA; FUJIMORI; SATO, 2014). 

Recém-nascidos prematuros frequentemente desenvolvem insuficiência respiratória 

secundária a imaturidade bioquímica e estrutural pulmonar associada ao drive respiratório 

inadequado (HILGENDORFF et al., 2014).  O surfactante pulmonar começa a ser sintetizado 

a partir da 20ª semana gestacional pelas células epiteliais tipo II, sendo que a produção é 

aumentada progressivamente até 35ª semana. A deficiência de surfactante em RNPT resulta no 

aumento da tensão superficial e da força de retração elástica, levando à instabilidade alveolar 

com formação de atelectasias progressivas, com diminuição na complacência pulmonar e na 

capacidade residual funcional (BRASIL, 2012). Essa falha na adaptação da circulação 

pulmonar ao nascimento, ou logo após, pode resultar em aumento da resistência vascular 
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pulmonar (hipertensão pulmonar) e shunt esquerdo-direito através do canal arterial e forame 

oval pérvio (NICOLAU; ANDRADE, 2013).  

O tratamento da síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido envolve 

ventilação mecânica e uso do surfactante exógeno (DO NASCIMENTO JÚNIOR et al., 2014; 

BRASIL, 2012). A ventilação mecânica constitui um método de suporte à vida, porém 

relaciona-se com risco de morbidades e complicações como displasia broncopulmonar e 

hemorragia intracraniana (COSTA; SCHETTINO; FERREIRA, 2014). 

 Definida como necessidade de oxigênio suplementar acima de 21% por um período 

igual ou maior a 28 dias, a displasia broncopulmonar é considerada uma das complicações 

crônicas mais importantes em RNPT  (DUARTE; COUTINHO, 2012). Crianças com displasia 

broncopulmonar possuem risco aumentado para internamentos hospitalares, doenças 

respiratórias recorrentes, que geram consequências no desenvolvimento pulmonar e 

neurológico. Além disso, existe a possibilidade de permanecer dependentes de oxigênio por 

meses ou até mesmo anos  (HILGENDORFF et al., 2014). 

A hemorragia intraventricular é uma das principais complicações do parto prematuro, 

podendo resultar em hidrocefalia, além de elevada taxa de incapacidade nas crianças que 

sobrevivem (SMIT; ODD; WHITELAW, 2013). Consequências como paralisia cerebral, 

retardo mental e convulsões em crianças afetadas também estão relacionadas a este tipo de 

hemorragia, sendo que o grau de incapacidade em geral é diretamente proporcional ao grau de 

severidade da hemorragia intraventricular (LIZAMA et al., 2014). 

O uso de oxigênio suplementar contribuiu significativamente para sobrevida de recém-

nascidos prematuros, porém pode gerar entre outras morbidades como a retinopatia da 

prematuridade, sendo que o equilíbrio da oxigenioterapia para o aumento da sobrevida e 

redução da lesão ocular ainda é desconhecido (HELLSTRÖM; SMITH; DAMMANN, 2013). 

A incidência da retinopatia da prematuridade é inversamente proporcional à IG e ao peso ao 

nascer, tendo a fotocoagulação à laser como o tratamento que apresenta melhores resultados à 

longo prazo (HELLSTRÖM; SMITH; DAMMANN, 2013; SOUSA COSTA et al., 2013). 

A susceptibilidade do RNPT a complicações, como a enterocolite necrosante, torna 

importante a introdução do aleitamento materno na alimentação do recém-nascido, porém em 

algumas situações a mesma encontra-se comprometida (DA SILVA; TAVARES; GOMES, 

2014). A imaturidade do sistema gastrintestinal resulta em nutrição parenteral, porém a oferta 

de nutrientes pode ser insuficiente (ZIEGLER, 2011), resultando em mortalidade, morbidade e 

início tardio da dieta enteral (DAMASCENO et al., 2014). 
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A enterocolite necrosante acomete cerca de 10% dos recém-nascidos com menos de 

28 semanas ou com peso inferior a 1.000g (VIEIRA et al., 2013). Com etiologia não 

estabelecida, alguns fatores conjuntos podem predispor a doença como: prematuridade, 

desidratação severa, asfixia perinatal, sepse, choque e/ou a alimentação enteral (DA ROCHA; 

DA SILVA, 2011). 

O depósito dos minerais cálcio e ferro e hormônios como estrogênio ocorrem por via 

placentária, sendo o último trimestre de gestação o período de maior acréscimo destes minerais  

(MORENO; FERNANDES; GUERRA, 2011). Em RNPT, a baixa oferta destes minerais na 

dieta, uso prolongado de nutrição parenteral, retardo na introdução do leite materno, muito 

baixo peso ao nascer, longos períodos de imobilização, displasia broncopulmonar, uso de 

diuréticos e glicocorticoides predispõe a doença metabólica óssea, (QUINTAL et al., 2014). 

Podendo ainda cursar com edema nas articulações, redução do crescimento longitudinal ósseo 

e fraturas (MORENO; FERNANDES; GUERRA, 2011). 

 

5.1.1 Fatores que predispõe o parto prematuro 

 

Dentre os fatores que precedem o trabalho de parto prematuro pode-se destacar baixo 

nível socioeconômico, e interação entre fatores genéticos e ambientais (PASSINI et al., 2010). 

Segundo a World Health Organization (WHO, 2012), a taxa de nascimentos prematuros é maior 

em países de baixa renda (11,8%), seguido por países de renda média baixa (11,3%), renda 

média alta (9,4%) e países com rendimento elevado (9,3%). 

O parto prematuro pode ser devido ao início espontâneo do trabalho de parto, ou 

eletivo definido como a indução do parto ou cesariana eletiva antes de 37 semanas completas 

de gestação por indicações maternas ou fetais, ou ambos, ou por outras razões não médicas  

(BLENCOWE et al., 2012). 

Na maioria dos casos é espontâneo  (BLENCOWE et al., 2012; PASSINI et al., 2010). 

Entre os fatores de risco destacam-se: mulheres adolescentes ou mulheres com idade avançada, 

gravidez múltipla, curto espaço de tempo entre gestações, baixo índice de massa corporal, 

doença pré-existente, hipertensão gestacional e infecções (BLENCOWE et al., 2012). Também 

pode-se citar: condições de estresse, trabalho extenuante, trabalho em pé e hábitos como 

tabagismo, consumo de álcool e drogas ilícitas (PASSINI et al., 2010). 

A etiologia multifatorial, ou por ora desconhecida, dificulta as abordagens preventivas. 

Para tal, torna-se necessário identificar os possíveis fatores de risco para assim fornecer um pré-

natal adequado objetivando minimizar as possibilidades do parto prematuro (BITTAR; 
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FRANCISCO; ZUGAIB, 2013). O que torna necessário ações para melhorar a disponibilidade 

e qualidade de dados, para assim poder monitorar o andamento de políticas destinadas a reduzir 

o nascimento prematuro (BLENCOWE et al., 2012; WHO, 2012). 

 

5.2 DESENVOLVIMENTO MOTOR  

 

Compreende-se por desenvolvimento motor a mudança contínua do comportamento 

motor ao longo da vida (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). O desenvolvimento 

motor inclui mudanças relacionadas à idade tanto na postura quanto no movimento, bebês, 

crianças, adolescentes, adultos e pessoas mais velhas também apresentam contínuas mudanças 

no comportamento motor  (TECKLIN, 2002). 

O desenvolvimento do controle do movimento e do tônus iniciam-se no período pré-

natal, continuando no período pós-natal por muitos anos (FORMIGA; PEDRAZZANI; 

TUDELLA, 2010). Entre o sexto mês de gestação e os dois anos de vida consiste o maior 

período de progressão cerebral (REIS et al., 2012).  

A aquisição de habilidades motoras em diferentes posturas e formas de locomoção e 

manipulação de objetos possibilita a criança o amplo domínio do seu corpo (SILVEIRA; 

CARDOSO; SOUZA, 2014). Esta aquisição em geral é sequencial, a criança consegue 

engatinhar, caminhar e depois correr (GIORDANI; ALMEIDA; PACHECO, 2013). O 

desenvolvimento motor não depende apenas da maturação do sistema nervoso central, mas 

também da biologia, do comportamento e do ambiente (FORMIGA; PEDRAZZANI; 

TUDELLA, 2010). 

Em geral, o desenvolvimento motor até o segundo ano de vida é considerado o período 

de maior aquisição de marcos e habilidades motoras, após este período ocorrerá o 

aperfeiçoamento destes, os quais são descritos a seguir. 

 

5.2.1 Desenvolvimento Motor Até o Segundo Ano de Vida 

 

Os movimentos intrauterinos tornam-se aparentes para a futura mãe no período fetal 

(após o terceiro mês de IG), no quinto mês os movimentos reflexos são mais aparentes devido 

ao maior tamanho do feto. Ao sexto mês as pálpebras, que permanecem fechadas desde o 

terceiro mês se reabrem, durante o oitavo e o nono mês o feto realiza mudanças de posição 

associados aos empurrões e chutes com membros inferiores e superiores (GALLAHUE; 
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OZMUN; GOODWAY, 2013). A figura 1 expõe as características do desenvolvimento e 

crescimento pré-natal. 

IDADE GESTACIONAL CARACTERÍSTICAS DO DESENVOLVIMENTO 

Primeiro mês: 

Comprimento de 0,5 cm 

2 ½ semanas 

 

3 semanas 

 

 

 

 

 

28 dias 

 

A forma e o comprimento são determinados. 

Início da placa neural para o cérebro. O coração começa como um único tubo; 

pode bater; ainda não há sangue circulando. 

As células diferenciam-se em três camadas: 

1. Ectoderme — camada externa: transforma-se em pele, pêlos, unhas, glândulas 

sensoriais e de pele e todo tecido nervoso. 

2. Mesoderme — camada média: transforma-se em músculos, órgãos 

circulatórios ósseos e algumas das glândulas endócrinas. 

3. Endoderme — camada interna: transforma-se em órgãos digestivos, fígado, 

trato alimentar, revestimentos e na maioria das glândulas endócrinas. 

A região da cabeça é diferenciada, tomando 1/3 do comprimento do corpo. O 

cérebro e a medula espinal primitiva são desenvolvidos. Olhos, ouvidos e nariz 

rudimentares aparecem. O broto inicial dos membros aparece. 

Segundo mês:  

Comprimento 2,54 cm 

Peso 18,9 g. 

6 semanas 

8 semanas 

 

Embrião fica com uma aparência mais humana com as características tornando-

se mais identificáveis. 

Formação dos dentes decíduos. 

O embrião agora se torna um feto. 

Os órgãos tornam-se funcionais. 

Final Terceiro mês:  

Comprimento 7,6 cm 

Peso 21,2 g 

Começa maior atividade: 

O feto gira a cabeça, dobra o cotovelo, fecha o punho, mexe os dedos dos pés e 

move os quadris. 

Os movimentos não são detectados pela mãe, entretanto soluços serão sentidos. 

Quarto mês: 

Comprimento 15,2 cm 

Peso 113,4 g 

Aparecem as impressões digitais. 

A mãe começa a sentir os movimentos. 

Quinto mês: 

Comprimento 30,4 cm 

Peso 500 g 

O feto move-se e gira facilmente. 

Padrões regulares de vigília e sono desenvolvem-se. 

O reflexo de sucção está presente. 

O batimento cardíaco torna-se regular. 

Sexto mês: 

Comprimento 35,5 cm 

Peso 1 kg 

 

O cabelo cresce mais espesso. 

Os olhos abrem e fecham-se. 

Sétimo mês: 

Comprimento 40,6 cm 

Peso 1,5 kg 

 

Oitavo e Nono mês:  Começa uma fase mais intensa de crescimento. 

Os movimentos fetais começam a ficar mais lentos. 

Figura 1: características do crescimento e desenvolvimento pré-natal. 

Fonte: TECKLIN, 2002. 

 

A exposição à novos estímulos que o bebê passa após o nascimento, como temperatura, 

fome, dor e a necessidade de manter a postura contra a gravidade, possibilita o amadurecimento 

e auto-organização dos seus sistemas corporais através de uma adaptação constante 

(FORMIGA; PEDRAZZANI; TUDELLA, 2010). O neonato é incapaz de encarar a gravidade, 

assim a habilidade de alinhar os segmentos do corpo, tanto um segmento em relação ao outro 

quanto em relação ao ambiente, alcançando a posição ereta é desenvolvida de forma gradual 
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(TECKLIN, 2002). O tônus flexor fisiológico adquirido no útero é substituído gradualmente 

pelo desenvolvimento da extensão e elevação da cabeça, seguindo as reações posturais mais 

altas e mais diferenciadas, como equilíbrio e postura (FLEHMIG, 1987). 

Durante o primeiro ano de vida o bebê passa por um estágio de inibição de reflexos, a 

qual os movimentos passam de forma reflexiva para rudimentar controlado. Entre o primeiro e 

o segundo ano de vida começa a prática destas tarefas rudimentares e o movimento passa a ser 

propositalmente controlado, nesse período os movimentos são mais precisos o qual é 

denominado de estágio de pré-controle (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). 

A atividade reflexa do RN desaparece devido ao desenvolvimento da maturidade 

funcional dos mecanismos corticais superiores, provocando uma inibição dos centros cerebrais 

inferiores. Assim tanto a ausência quanto a persistência dos reflexos podem indicar alterações 

neurológicas, sendo de fundamental importância no diagnóstico evolutivo e identificação 

precoce da maturação da criança (FORMIGA; PEDRAZZANI; TUDELLA, 2010). Em 

condições normais, a atividade reflexa está relacionada com a obtenção da nutrição e proteção 

pelo bebê, surgindo durante a vida fetal e persistindo  até o primeiro ano de vida (GALLAHUE; 

OZMUN; GOODWAY, 2013). 

Entre as principais habilidades desenvolvidas através da atividade reflexa, destaca-se 

o desenvolvimento do alcance, preensão e manipulação de objetos que são desenvolvidas no 

primeiro ano de vida e tornam-se gradativamente maduras. A capacidade do lactente de alcançar 

os objetos precede a preensão, e progressivamente ocorre a manipulação dos mesmos (DE 

MOURA-RIBEIRO; GONÇALVES, 2010). O sistema tátil garante o desenvolvimento dos 

comportamentos exploratórios, o vínculo primário entre mãe e filho e posteriormente o contato 

com o ambiente (FORMIGA; PEDRAZZANI; TUDELLA, 2010). 

Até os 2 meses de idade o bebê apresenta mão fechada devido ao reflexo de preensão 

palmar, após a preensão torna-se mais relaxada, tornando mais evidente a coordenação mão-

boca, aos 3 meses de idade o lactente consegue juntar as mãos em linha-média, flexioná-las e 

reabri-las, com a inibição do reflexo de preensão. No quinto mês a criança consegue largar o 

objeto, e aos 6 meses é possível observar a coordenação mão pé. Em sequência é desenvolvido 

o movimento de pinça, e em torno dos 9 meses o bebê deixa de devolver um objeto que lhe foi 

dado para explorá-lo visual e tatilmente. Finalmente, aos 12 meses ele entrega o objeto que lhe 

foi solicitado, nessa idade o bebê leva a maioria dos objetos até a boca (FORMIGA; 

PEDRAZZANI; TUDELLA, 2010). 

O reflexo é uma resposta estereotipada e obrigatória de um determinado estímulo e a 

reação é uma resposta mais complexa, não obrigatória e modificável de acordo com o estado 
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fisiológico da criança (BOBATH, 1978). A seguir estão expostos os principais reflexos e 

reações do desenvolvimento e seus efeitos nas funções motoras (FIGURA 2). 

 

REFLEXOS E REAÇÕES DO 

DESENVOLVIMENTO 

EFEITOS NO DESENVOLVIMENTO DAS 

FUNÇÕES MOTORAS 

Do nascimento até o 1° mês: 

- Reflexos: sucção e deglutição; preensão palmar; 

tônico cervical assimétrico; de Galant; de Moro; de 

sobressalto; de sustentação positiva. 

- Reações: sustentação da cabeça. 

 

- aprende a orientação vertical em relação ao mundo; 

- começa a fortalecer os músculos posturais; 

- pode levantar a a cabeça na posição de pronação para 

liberar as vias aéreas. 

2 a 3 meses: 

- Reflexos: a resposta à tração dos braços ao puxar a 

criança para posição sentada fica mais forte; os 

reflexos de sucção e deglutição ficam mais fracos; o 

reflexo de Galant está inibido. O reflexo de marcha é 

inibido. 

- Reações: retificação óptica e labiríntica da cabeça. 

 

- A criança é capaz de levantar a cabeça quando é 

firmada pelos ombros, mantém a cabeça a 90° por 

pouco tempo na posição supina, a cabeça oscila para 

cima na posição sentada com apoio e o tórax eleva-se 

na posição de pronação com alguma carga sobre os 

antebraços. 

4 a 5 meses:  

- Reflexos: integração do reflexo tônico cervical 

assimétrico; integração do reflexo de preensão palmar. 

- Reações: desenvolve reação de equilíbrio na posição 

de pronação; extensão protetora para frente na posição 

sentada; resposta de Landau. 

 

- A criança rola da posição de pronação para 

supinação; rola sobre o próprio eixo na posição de 

pronação; sustenta carga com os braços estendidos na 

posição de pronação; começa a  apoiar-se de frente na 

posição sentada; senta-se sozinha por pouco tempo; 

segura e solta brinquedos. 

6 a 7 meses: 

- Reflexos: Reflexo tônico cervical simétrico; reflexo 

de moro é inibido; 

- Reações: extensão protetora para os lados na posição 

sentada; reações de equilíbrio na posição supina. 

 

- a criança rola da posição supina para a posição de 

pronação; sustenta o peso de uma das mãos para 

alcançar um brinquedo; ergue-se da posição sentada 

sem ajuda; fica em pé sem apoio. 

8 a 9 meses: 

- Reflexos: inibição da preensão plantar; inibição do 

reflexo tônico cervical simétrico; 

- Reações: extensão protetora para trás na posição 

sentada. 

 

- A criança coloca-se em gatas, apoiando-se sobre as 

mãos e os joelhos; move-se da posição sentada para a 

de pronação; senta-se sem apoiar as mãos; engatinha 

sobre as mãos e os joelhos e anda segurando os 

móveis. 

10 a 11 meses: 

- Reações: respostas de equilíbrio na posição de gatas. 

 

- A criança consegue ficar em pé por pouco tempo sem 

apoio; move-se para ficar em pé utilizando os joelhos 

parcialmente flexionados. 

16 a 24 meses:  

Reações: extensão protetora para os lados e para trás 

na posição em pé. 

 

- Agacha para brincar; chuta bola; e empurra 

brinquedos com rodas. 

Figura 2: Reflexos e reações do desenvolvimento infantil. 

Fonte: DREEBEN, 2009 
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5.2.2 Desenvolvimento Motor após os 2 anos de vida 

 

O período e entre 2 e 6 anos é compreendido como primeira infância, neste período a 

criança adquire novas habilidades, mas não necessariamente  novos padrões de movimento. Os 

padrões de movimento fundamentais já foram desenvolvidos e, a partir de então, a criança 

aprende a colocá-los em uso em atividades mais complexas (TECKLIN, 2002). 

Aos 4 anos a criança dobra o seu comprimento de nascimento, o que constitui apenas 

metade do ganho adquirido nos primeiros 2 anos. O ganho de peso gira em torno de 2,3 kg por 

ano, o que facilita para a criança desenvolver tarefas relacionadas ao movimento, que vão desde  

movimentos fundamentais até o início de habilidades esportivas. Neste contexto as diferenças 

de gênero relacionadas ao peso e a altura são mínimas (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 

2013). 

As idades-chaves que correspondem aos três períodos de maturidade indicando 

possíveis pontos de partida para o exame corresponde à: 4 semanas, em posição supina; 28 

semanas, sentado; 18 meses, desenvolvimento locomotor em pé (KNOBLOCH; 

PASSAMANICK, 1987). 

De acordo com Tecklin (2002) na primeira infância, o padrão locomotor do caminhar 

é aperfeiçoado sendo adicionado à novas habilidades:   

1.  Correr:  geralmente habilidades adquiridas entre os 2 e os 4 anos, acontece pela 

forte porém cuidadosa aplicação de força propulsiva durante a fase de apoio do padrão de 

marcha. Entretanto, o grau de controle na corrida, como a habilidade de começar e parar e 

mudar de direção com facilidade, não é alcançado até a idade de 5 ou 6 anos;  

2. Pular:  desenvolve-se primeiro como a habilidade de descer pulando de lugares mais 

altos. A criança pulará pela primeira vez de uma caixa de aproximadamente 30 cm de altura por 

volta dos 22 meses de idade, porém consiste em uma característica de um padrão de descida. 

Com o tempo, surge a habilidade de pular para alcançar um objeto acima da cabeça e, após, a 

habilidade de pular a distância. Durante a infância, a altura e a distância do pulo aumentam; 

3. Saltar: inicialmente o agachamento preparatório é superficial e os braços parecem 

mover-se para a posição de proteção superior nas crianças mais novas, ao passo que, nas mais 

velhas e experientes, o agachamento é mais profundo e os braços tendem a ser usados para dar 

impulso, sendo estendidos para o alto e acima da cabeça durante o pulo. O saltar com uma só 

perna parece ser uma extensão da habilidade de equilibrar-se em pé em uma só perna, surgindo 

por volta dos 30 meses, mas não é bem desempenhado até a criança ter aproximadamente 6 

anos de idade, quando consegue realizar 10 saltos consecutivos; 
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4. Andar saltitante: é um padrão complexo de locomoção que envolve um passo e um 

salto em uma perna, seguido de um passo e um salto da outra perna. O andar saltitante não é 

realizado pela maioria das crianças até os 6 anos de idade (TECKLIN, 2002). 

Pela deficiência em referencial teórico envolvendo às habilidades relacionadas ao 

desenvolvimento motor após a fase de aquisição da marcha, torna-se necessário o 

desenvolvimento de estudos nessa área, assim como em grupos de riscos para a aquisição da 

marcha. 

 

5.2.3 Desenvolvimento Motor em Crianças Nascidas Pré-termo 

 

Quando comparadas crianças nascidas a termo com crianças nascidas pré-termo na 

época do termo, as crianças nascidas pré-termo apresentam desempenho motor inferior, além 

de pouca habilidade de modular as respostas posturais (DE MOURA-RIBEIRO; 

GONÇALVES, 2010). 

Crianças nascidas prematuras apresentam risco significativo para alterações motoras, 

cognitivas e comportamentais na infância, além de paralisia cerebral que pode acarretar em 

disfunções motoras significativas  (SPITTLE et al., 2013). Essas crianças podem sofrer várias 

dificuldades, porém pouco se sabe sobre as associações entre os resultados em diferentes 

domínios de desenvolvimento (MARRET et al., 2013). 

Formiga, Vieira e Linhares (2015) analisaram o desenvolvimento motor e global de 

182 bebês nascidos pré-termo com baixo peso ao nascer tendo como parâmetro de comparação 

a idade cronológica com a idade corrigida aos 2-4 meses (n = 182), 4-6 meses (n = 146) e 6-8 

meses (n = 112). O desenvolvimento global das crianças foi avaliado pelo Teste de Denver II 

nos três grupos etários e o desenvolvimento motor foi avaliado pelo Test of Infant Motor 

Performance no grupo de 2-4 meses e pela Alberta Infant Motor Scale nos grupos de 4-6 e 6-8 

meses. Quando considerada somente a idade cronológica, o percentual de atraso no 

desenvolvimento motor e global situou-se entre 75% e 91% da amostra, porém utilizando a 

idade corrigida este percentual variou de 33% a 51%. Os autores concluíram que a avaliação 

do desenvolvimento utilizando somente a idade cronológica pode superestimar riscos ou 

problemas no primeiro ano de vida. 

No estudo de Magalhães e Souza (2012), foram avaliadas longitudinalmente 30 

crianças a termo (idade gestacional de 30,0±2,3 semanas e peso ao nascimento de 1178±193g) 

e 30 crianças pré-termo (idade gestacional de 39,0±1,3 semanas e peso ao nascimento de 

3270±400g), aos 12, 15 e 18 meses através: Alberta Infant Motor Scale,  
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Peabody Developmental Motor Scales,  Observation Measurement of the Environment e  

Pediatric Evaluation of Disability Inventory. Como resultado, foi observada maior lentidão na 

aquisição da marcha nas crianças nascidas pré-termo apresentando significância estatística de 

acordo com a idade de aquisição, porém essa diferença não foi significativa quando comparada 

com a Alberta Infant Motor Scale. Aos 18 meses a diferença foi significativa no 

desenvolvimento motor grosso e fino e nas habilidades funcionais, por fim o risco ambiental 

foi maior e significantemente estatístico no grupo das crianças pré-termo. Conclui-se que o 

desempenho motor foi diferente nos grupos, sendo que os fatores ambientais podem ter 

potencializado o risco biológico. 

Spittle et al (2013), avaliaram a preditividade escala de Bayley III aos 4 anos, partindo 

por valores estabelecidos aos 2 anos, ambos com IG de nascimento inferior a 30 semanas, e 

sempre corrigindo a idade. Foram avaliadas 96 crianças que, aos 2 anos, 9% apresentaram risco 

de comprometimento motor e 4% apresentaram comprometimento motor definitivo, porém aos 

4 anos os resultados foram 22 e 19% respectivamente. Concluindo que a escala subestima o 

comprometimento motor posterior em crianças nascidas prematuras extremos. 

Um estudo de coorte realizado na Holanda recolheu dados de 1338 prematuros com 

IG abaixo de 32 semanas ou com peso ao nascer inferior a 1500g , e os seguiu em várias idades 

até completar 19 anos. Aos 19 anos 705 indivíduos participaram do estudo, dos 959 ainda vivos. 

Foram coletados dados referentes a aptidão física, cognição, comportamento e impacto das 

desvantagens. Como resultado o estudo demonstrou escores inferiores aos dados normativos na 

maioria das idades, sendo que aos 19 anos de idade apenas 47,1% não apresentaram deficiência 

ou alguma desvantagem em relação aos padrões normativos. O estudo ressalta a necessidade  

de acompanhamento a longo prazo objetivando a prevenção de incapacidades (VAN DER PAL-

DE BRUIN et al., 2015). 

Tendo em vista os estudos apresentados acima, destaca-se a necessidade, de avaliação 

do desenvolvimento motor deste público em períodos posteriores a aquisição da marcha. 

 

5.2.4 Desenvolvimento das Pressões Plantares 

 

A posição bípede permite diversas formas de locomoção, através das forças verticais 

dispostas no conjunto de articulações que formam o pé, sob resultado da ativação dos músculos 

do tronco e membros inferiores (MINGHELLI et al., 2011). Controlar o corpo no espaço 

através da estabilidade e orientação denomina-se controle postural. A manutenção de uma 

relação uma relação adequada dos segmentos corporais entre o corpo, ambiente e tarefa consiste 
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na orientação postural, o alinhamento biomecânico do corpo e a orientação do corpo com o 

ambiente é o que define a postura, e por fim, na habilidade de controlar o centro de massa na 

sua base de sustentação tem-se a estabilidade postural ou equilíbrio (SHUMWAY-COOK; 

WOOLLACOTT, 2010).  

No bebê, a posição vertical   indica  a busca da estabilidade, no momento que o controle 

muscular vence as restrições impostas pela gravidade ao movimento, tornando-o prestes a 

locomover-se em pé (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013).  A capacidade de 

locomover-se no espaço para explorar o ambiente, tornam-se possíveis o desenvolvimento das 

habilidades motoras de levantar-se e andar, as quais são seguidas de arrastar e engatinhar 

(FORMIGA; PEDRAZZANI; TUDELLA, 2010). As primeiras tentativas de ficar em pé 

iniciam-se em torno do quinto mês, quando o bebê é segurado pelas axilas e estende quadril 

com tensão dos músculos dos membros inferiores voluntariamente para encontrar a superfície 

de apoio  (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013).  

Entre 9 e 10 meses o bebê consegue apoiar-se para impulsionar o corpo para ficar em 

pé, permanece em pé enquanto se segura e retorna a abaixar-se, também consegue a andar ao 

longo dos móveis quando as mãos são seguradas mantendo assim o equilíbrio, atingindo a 

posição ereta completa com os pés totalmente apoiados (GESELL et al., 1987).  Nesta fase, a 

base de apoio dos pés é alargada e evolui com o apoio em uma só mão (FORMIGA; 

PEDRAZZANI; TUDELLA, 2010). 

Entre o décimo primeiro e o décimo terceiro mês, o bebê pode ficar em pé sozinho por 

longos períodos, porém em muitos esta habilidade não surge antes da marcha independente 

(GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). Aos 12 meses, o bebê  pode baixar o seu corpo 

com ou sem apoio, com flexão de quadris e joelhos, mas sem flexão de tornozelo, que 

permanece a 90° ou com leve flexão, o bebê mantém o equilíbrio através dos músculos 

dorsiflexores, quadríceps e abdominais (FORMIGA; PEDRAZZANI; TUDELLA, 2010). 

Andar sozinho ocorre geralmente entre o décimo e o décimo quinto mês, caracterizada 

por pés invertidos e joelhos levemente flexionados, os movimentos são assincrônicos, 

desacompanhados dos movimentos dos braços, com ativação dos grupos musculares agonistas 

e antagonistas, na tentativa de manter a estabilidade do corpo (GALLAHUE; OZMUN; 

GOODWAY, 2013). 

Aos 15 meses cerca de 75% das crianças já adquiriram a marcha sem apoio, porém 

com o equilíbrio não totalmente dominado, podendo manter a base de apoio alargada, os 

membros inferiores podem estar rodados internamente com pés dirigindo-se para dentro, os 

quais ainda não apresentam arqueamento plantar, e a criança pode tropeçar nos mesmos  
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(FLEHMIG, 1987). 

Quando a criança alcança todas as fases correspondentes na figura 3, a velocidade do 

passo aumenta, assim como o tamanho do passo, a eversão do pé diminui de modo gradual até 

que os pés fiquem bem apontados pra frente, e finalmente o tamanho do passo torna-se regular 

e os movimentos tornam-se sincrônicos, posteriormente a criança vai começar a andar de lado, 

para trás e na ponta dos pés  (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). 

Quando comparados aos adultos em relação a forma e o tamanho dos pés das crianças, 

encontram-se muitas diferenças, principalmente relacionadas com a fase que as crianças 

começam a ficar em pé e a andar, partindo deste princípio as diferenças persistem entre as 

próprias crianças (BOSCH; GERSS; ROSENBAUM, 2007). Nas figuras 3 e 4 estão descritas 

as idades aproximadas do surgimento de capacidade de estabilidade  e locomoção rudimentar 

respectivamente. 

 

TAREFAS DE 

ESTABILIDADE 

CAPACIDADES ESPECÍFICAS IDADE DE 

SURGIMENTO 

APROXIMADA 

Controle cabeça e 

pescoço 

Vira de um lado 

Vira para ambos os lados 

Mantém com apoio 

Tira o queixo da superfície de contato 

Controla bem a posição pronada 

Controla bem a posição pronada 

Nascimento 

1 semana 

Primeiro mês 

Segundo mês  

Terceiro mês  

Quinto mês  

Controle de tronco Levanta a cabeça e o peito 

Tenta mudar de posição supinada para a pronada 

Consegue rolar da posição supinada para a pronada 

Rola na posição pronada para supinada 

Segundo mês 

Terceiro mês 

Sexto mês 

Oitavo mês 

Sentado Senta com apoio 

Senta com autoapoio 

Senta sozinho 

Terceiro mês 

Sexto mês 

Oitavo mês 

De pé Fica em pé com apoio  

Sustenta-se com apoio das mãos 

Empura na posição de pé com apoio 

Fica de pé sozinho 

Sexto mês 

Décimo mês 

Décimo primeiro mês 

Décimo segundo mês  

Figura 3: capacidade de estabilidade rudimentar. 

Fonte: (GALLAHUE et al., 2013). 

 

TAREFAS DE 

LOCOMOÇÃO 

CAPACIDADES ESPECÍFICAS IDADE DE 

SURGIMENTO 

APROXIMADA 

Movimentos horizontais Rastejar sentado 

Rastejar 

Engatinhar 

Andar de quatro 

Terceiro mês 

Sexto mês 

Nono mês 

Décimo segundo mês 

Marcha ereta Andar com apoio 

Andar com alguém segurando as mãos 

Andar com a condução de alguém 

Andar sozinho (mãos para cima) 

Andar sozinho (mãos para baixo) 

Sexto mês 

Décimo mês 

Décimo primeiro mês 

Décimo segundo mês 

Décimo terceiro mês  

Figura 4: capacidade locomotora rudimentares. 

Fonte: (GALLAHUE et al., 2013). 
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5.3 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO MOTORA 

 

O padrão de desenvolvimento e crescimento humano se modifica através do tempo, 

justificando  as diferentes teorias científicas e a evolução de estudos como forma de elucidar a 

evolução física, psicológica, orgânica e cognitiva (NETO, 2002).  A sequência de aquisições 

motoras pode ser variável, sendo a idade em que são alcançados os marcos de desenvolvimento 

baseado em dados estatísticos. Assim, em uma avaliação é importante identificar a idade da 

aquisição assim com qualidade em que esta é realizada (FORMIGA; PEDRAZZANI; 

TUDELLA, 2010) 

Em crianças nascidas prematuras, as complicações como lesão cerebral perinatal ou 

displasia broncopulmonar indicam escores baixos em testes do desenvolvimento motor  

(CAMPBELL et al., 2012). Desta forma, avaliações motoras são fundamentais na investigação 

identificação, classificação e diagnóstico de disfunção motora, bem como na avaliação da 

eficácia das intervenções (SPITTLE et al., 2013). 

Destaca-se a importância da aplicação de instrumentos de avaliação motora, 

confiáveis, com comprovada sensibilidade e especificidade, representando a diversidade 

cultural das crianças avaliadas, podendo assim estabelecer um diagnóstico adequado (DE 

MOURA-RIBEIRO; GONÇALVES, 2010). 

A seguir descreve-se as principais escalas e testes na avaliação do desenvolvimento 

motor: 

- Test Infant Motor Performance: O Test Infant Motor Performance, consiste na avaliação de 

recém-nascidos prematuros, a partir de 32 semanas de idade pós-conceptual, até 4 meses de 

idade corrigida, ou crianças nascidas a termo até 4 meses de idade cronológica, composto com 

42 itens, os 13 primeiros são observacionais e os outros 29 são reações posturais provocadas  

(CAMPBELL et al., 1995). O teste avalia como a criança se orienta no espaço em resposta à 

diferentes estímulos, assumindo variadas posturas e transitando entres elas, e também como 

restabelece o equilíbrio a cada alteração (DE MOURA-RIBEIRO; GONÇALVES, 2010). 

 

- Escala Motora Infantil de Alberta: A Alberta Infant Motor Scale, avalia as aquisições motoras 

de crianças desde o nascimento até os 18 meses de idade, cada item descreve três aspectos do 

desempenho motor, de suporte de peso, postura e movimentos antigravitacionais em quatro 

posições: prono (21 itens), supino (9 itens), sentado (19 itens) em pé (16 itens), totalizando 58 

itens de avaliação (PIPER et al., 1991). Consiste em um teste bastante utilizado de fácil 

aplicação, de custo relativamente baixo, com manual bem detalhado (ROCHA; DE FÁTIMA 
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DORNELAS; DE CASTRO MAGALHÃES, 2013). Recentemente a escala foi validada para 

população brasileira, em um estudo envolvendo 22 profissionais e 766 crianças (VALENTINI; 

SACCANI, 2012). 

 

- Denver II: O teste de Denver II objetiva avaliar o desenvolvimento de crianças ente 0 e 6 anos 

de idade, composto por 125 itens: pessoal-social (25 itens), motricidade fina (29 itens), 

linguagem (39 itens) e motricidade ampla (32 itens)(DE OLIVEIRA CUSTÓDIO; CREPALDI; 

CRUZ, 2012). Assim como a Escala Motora Infantil de Alberta, é um teste bastante utilizado 

de fácil aplicação, de custo relativamente baixo, com manual bem detalhado, além de ser uma 

avaliação do desenvolvimento global e abranger uma faixa etária de maior, o que contribui para 

sua maior utilização (ROCHA; DE FÁTIMA DORNELAS; DE CASTRO MAGALHÃES, 

2013). 

 

- Inventário Portage Operacionalizado: desenvolvido em 1969, constitui um guia de descrição 

do comportamento de crianças de 0 a 6 anos, com o objetivo de intervenção no ambiente natural 

de crianças com atraso no desenvolvimento, por meio de treinamento específico com os pais, 

visando a aceleração do desempenho destas crianças (FORMIGA; PEDRAZZANI; 

TUDELLA, 2010). O inventário é composto de 580 comportamentos os quais abrange: 

socialização, cognição, linguagem, auto-cuidados e desenvolvimento motor, além de um campo 

para estimulação infantil, reservada aos bebês recém-nascidos até quatro meses. O mesmo foi 

traduzido e adaptado por duas psicólogas brasileiras, Wiliams e Aiello em 2001, podendo ser 

utilizado por educadores, psicólogos, fisioterapeutas, pediatras entre outros (WILLIAMS; 

AIELLO, 2001). 

 

- GMFM: A Medida da Função da Motora Grossa (GMFM), foi desenvolvido para ser utilizado 

por fisioterapeutas pediátricos para avaliar e acompanhar a evolução da função motora grossa 

de crianças com paralisia cerebral, aplicada de forma observacional, constituída por 88 itens, 

abrangendo 5 estágios da função motora: deitado e rolando; sentado; engatinhando e ajoelhado; 

em pé; andando, correndo e pulando. Sendo pontuada da seguinte forma: 0- não inicia a 

atividade; 1- inicia atividade; 2- completa parcialmente atividade; 3 - atividade completa  

(RUSSELL et al., 1989, 1994). 

 

- Escala do desenvolvimento motor (EDM): a EDM foi utilizada nesta pesquisa, por ser 

indicada em crianças de 2 a 11 anos com atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor e 
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também em alterações neurológicas, mentais, sensoriais etc.  Os testes avaliam a motricidade 

fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal (imitação de posturas e rapidez), 

organização espacial, organização temporal (linguagem e estruturas temporais), lateralidade 

(mãos, olhos e pés). Para facilitar a interpretação dos resultados, a escala se propõe a estabelecer 

a idade motora, fornecendo índices numéricos através de um cálculo aritmético da idade motora 

sobre a idade cronológica (NETO, 2002). O artifício numérico e de padronização por idades, 

foi fundamental na escolha desta escala na realização deste estudo. 

 

5.4 BAROPODOMETRIA 

 

Existem poucos estudos que descrevem sobre a evolução da distribuição da pressão e 

massa plantares, assim como essa distribuição influência no equilíbrio, principalmente no 

desenvolvimento posterior a primeira infância e em populações específicas como a deste 

estudo. Recursos tecnológicos como a baropodometria podem auxiliar neste entendimento. 

Os equipamentos atualmente disponíveis no mercado para  a avaliação da pressão 

plantar podem ser divididos em três diferentes tipos: plataformas, que medem a pressão entre o 

pé e o solo, palmilhas, que medem a pressão entre do pé e do calçado e uma pista para marcha 

que funciona como uma versão mais longa da plataforma sendo adequada  para o estudo da 

marcha (ROSÁRIO, 2014).  

Neste estudo foi utilizada a plataforma que mede a pressão entre os pés e o solo. Os 

dados captados por esta  plataforma com sensores sensíveis à pressão são interpretados por um 

software que os transforma em imagens computadorizadas, possibilitando assim a análise  

(DELGADO; BERTO, 2015). 

 Os dispositivos baropodométricos são compostos por dois tipos fundamentais de 

sensores, os capacitivos e resistivos.  Os sensores capacitivos usuais baseiam-se na variação de 

espessura de um material elástico, sendo que o aumento de pressão gera um aumento 

proporcional e linear de capacitância. Os sensores resistivos podem ser de diversos tipos, porém 

todos envolvem a modulação de um fluxo de corrente elétrica quando a pressão é exercida sobre 

a superfície do sensor. O mecanismo físico mais  comum é o de resistência de contato, assim 

as deformações de pequena escala, devido a um aumento de pressão sobre a superfície do sensor 

podem causar um aumento de condutividade elétrica (ROSÁRIO, 2014).  

A imagem que o computador produz é semelhante a imagem que aparece em um 

podoscópio, a diferença é a gama de cores mostradas pelo software, que variam em função da 

diferença de pressão (figura 5). Ao  analisar a pressão estática, as áreas que geralmente recebem 
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maior pressão aperecem em vermelho (ROSÁRIO, 2014). 

 

 

Figura 5: imagem gerada pelo baropodômetro. 

Fonte: dados do autor. 

 

A avaliação baropodométrica gera imagens plantares, mapeando a distribuição das 

forças dos pés direito e esquerdo e ainda os divide em antepé e retropé. Os resultados são 

expressos em porcentagens, o que permite determinar quantitativamente o peso do corpo 

suportado por cada parte dos pés, o que é importante na decisão terapêutica (MENEZES et al., 

2012). Além de avaliar a pressão e distribuição plantar, é considerada como recurso na 

avaliação postural, sendo uma tecnologia fidedigna e eletiva para o plano de tratamento 

(KUTZKE et al., 2014).  

Considera-se que em adultos a distribuição de pressão do corpo é depositada 60% em 

região posterior do pé e 40% na região anterior (TORTORA, 2007).Quanto as pressões laterais 

direita e esquerda, considera-se uma relação ideal da divisão do peso total do corpo, entre os 

dois membros inferiores, ou seja 50% em cada membro (GAGEY; WEBER, 2000). 

Dentro da avaliação baropodométrica, as variáveis a serem avaliadas correspondem ao 

centro de massa, centro de pressão e estabilidade.  O centro de massa é definido como o ponto 

em que está o centro da massa corpórea total. A projeção vertical do centro de massa é 

frequentemente definida como centro de gravidade. O centro de pressão é o centro de 

distribuição da força total na aplicada na superfície de apoio, o qual se move continuamente 

envolta do centro de massa para mantê-lo dentro da base de sustentação. Como a stabilidade, 

compreende-se da distância escalar entre o centro de pressão e o centro de massa em um dado 
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momento, durante o ortostatismo estático, pois a diferença entre o centro de pressão e o centro 

de massa deve ser proporcional à aceleração horizontal do centro de massa (SHUMWAY-

COOK; WOOLLACOTT, 2010). 

 

5.4.1 Estabilometria 

Equilíbrio consiste na capacidade de manter a estabilidade do próprio corpo nas 

diversas posições, sendo a base de todos os movimentos, sofrendo influência da estimulação 

visual, tátil e cinestésica (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). A capacidade de 

manter o corpo em equilíbrio mantendo o centro de gravidade em sua base de suporte é 

considerado controle postural (RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ et al., 2015). 

O equilíbrio é profundamente influenciado pelo sistema vestibular, o movimento do 

corpo e da gravidade são sentidos pelos receptores vestibulares com o objetivo de manter o 

indivíduo consciente das mudanças posturais estáticas e dinâmicas, assim como das mudanças 

de aceleração. Os sistemas visual, tátil e cinestésico coordenam o sistema vestibular no intuito 

de controlar o equilíbrio (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). 

A criança nasce com o aparato vestibular totalmente completo, e o desenvolvimento 

vestibular do equilíbrio ocorre no início da vida, no entanto dependem da musculatura e do 

sistema sensorial bem desenvolvido para serem úteis na manutenção do equilíbrio em crianças 

(GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). 

O equilíbrio estático é a capacidade de manter o equilíbrio na posição estacionária 

(GALLAHUE et al., 2013). O ortostatismo imóvel é caracterizado por pequenas quantidades 

de balanços posturais espontâneos, sendo a estabilidade nesta situação, garantida pelo 

alinhamento postural e pelo tônus muscular. (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010), 

A mensuração do equilíbrio através da plataforma estabilométrica é um método fácil 

e eficaz, que oferece informações detalhadas do equilíbrio estático, permitindo identificar as 

oscilações posturais nas direções ântero-posterior e médio-lateral da área do centro de oscilação 

de pressão (ACOP), sendo observado na figura 6 (ROQUE et al., 2012). Esse método é 

quantificado por um conjunto de transdutores de força que registram a ACOP, fornecendo 

informações sobre o processo de controle do equilíbrio (ARGATOV, 2013). 

Os parâmetros para instrumentação de medidas de sinais estabilométricos 

independentemente do modelo e características dos sensores escolhidos é necessário o 

fornecimento do COP Sway Signal. O qual consiste nos eixos X e Y, o eixo X é o traço  

horizontal do plano látero-lateral para o lado direito do indivíduo, já o eixo Y é o traço 
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horizontal do plano ânteroposterior à frente do indivíduo (SCOPPA et al., 2013). Conforme 

equação abaixo:  

𝐶𝑂𝑃(𝑡) → {
𝑋 = 𝑥(𝐶𝑂𝑃)(𝑡)

𝑌 = 𝑥(𝐶𝑂𝑃) (𝑡)
 

 

O tempo de gravação pode variar entre 30 e 50 segundos precedido de 5 segundos de 

adaptação sobre o aparelho (BARATTO et al., 2006). Segundo Scoppa (SCOPPA et al., 2013), 

a aquisição de dados estabilométricos entre 25 e 45 segundos é considerada estável e confiável, 

sendo recomendado a gravação em 30 segundos, os quais serão precedidos de cerca de 5 

segundos de adaptação sobre a placa antes de iniciar a gravação. Além de considerar que em 

pacientes com deficiência ou naqueles em que a postura ereta é uma tarefa exigente devido a 

fadiga ou a atenção diminuída,  tem sido sugerido calcular parâmetros como a média dos valores 

obtidos em três gravações sucessivas. 

 

 

Figura 6: imagem estabilométrica. 

Fonte: dados do autor 
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6. METODOLOGIA 

 

O tipo de estudo utilizado na realização deste trabalho foi descritivo. Estudos 

descritivos visam especificar as propriedades, as características e os perfis das pessoas, grupos, 

comunidades, processos, entre outros fenômenos que podem ser submetidos a uma análise. 

Pretendem medir ou coletar a informação de maneira independente ou conjunta (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2013). 

De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (PARANÁ, 2014) 

no estado do Paraná, entre 2011 e 2013 nasceram 465.469 crianças de ambos os gêneros. Para 

compor o universo, foram utilizados os dados dos prematuros que foram internados e receberam 

alta-hospitalar com encaminhamento ambulatorial no hospital de estudo, no mesmo período. A 

figura 5 refere-se aos nascidos vivos entre 2011 e 2013 no Paraná de acordo com os nascimentos 

a termo e pré-termo:  

 

 2011 2012 2013 

Pré-termo 10.996 18.186 16.352 

Termo 141.131 127.487 133.215 

Total 156.127 145.673 163.669 

Pré-termo  UTIN* 55 66 62 

Figura 7:  Nascidos vivos pré- termo e a termo entre 2011 e 2013 no estado do Paraná. 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (PARANÁ, 2014). 

*Recém Nascidos Pré-termo internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal no hospital de estudo. 

 

A amostra foi classificada como intencional. Na amostra intencional a seleção é 

realizada por elementos escolhidos por um determinado critério, neste caso o pesquisador 

escolhe intencionalmente um grupo de elementos que irão compor a amostra (CORREA, 2003). 

Foram selecionadas crianças entre 24 e 59 meses dispostas em dois grupos: grupo de 

crianças nascidas pré-termo e grupo controle composto de crianças nascidas a termo. O estudo 

foi realizado em um hospital da região de Curitiba, entre os meses de março a novembro de 

2015. 

Para a seleção da amostra, todas as crianças nascidas prematuras que são 

acompanhadas no hospital de estudo, ao retornarem ao atendimento ambulatorial, foram 

convidadas a participar do estudo através de seus pais/responsáveis, formando assim o grupo 

pré-termo, além disso foi selecionado um grupo controle. 

 



41 
 

No grupo de crianças nascidas pré-termo foram incluídas crianças de ambos os 

gêneros, com IG até 37 semanas, acompanhados ambulatoriamente no hospital de estudo, e que 

os responsáveis aceitaram a participação da criança no estudo assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Os critérios de exclusão foram crianças que apresentam 

síndromes genéticas, diagnóstico de paralisia cerebral, uso de órteses em membros inferiores, 

fraturas e crianças que apresentem sintomas de irritabilidade, estresse e medo aos 

procedimentos de estudo que impeçam a realização da coleta. 

Durante a seleção das crianças do grupo das crianças nascidas pré-termo foi preenchida 

uma ficha de avaliação com os dados do prontuário manual ou eletrônico no Sistema de Gestão 

Hospitalar e Ambulatorial do Sistema Único de Saúde-GSUS, carteirinha de nascimento e 

resumo de alta hospitalar (Apêndice A) identificando peso ao nascimento e peso de alta da 

UTIN e idade gestacional, uso de ventilação mecânica invasiva, apgar e as intercorrências mais 

frequentes, acrescido de informações relatadas pelos pais/responsáveis sobre o 

desenvolvimento da criança após a alta da UTIN. Para análise estatística foram considerados 

somente as intercorrências apresentadas no grupo. 

No grupo a termo foram inclusas crianças hígidas de ambos os gêneros, com IG 

superior à 37 semanas, que já adquiram a marcha sem apoio. A seleção do grupo de crianças 

nascidas a termo ocorreu por meio de contato com os pais ou responsáveis, os mesmos foram 

elucidados quanto aos objetivos, aspectos éticos e participação da criança sob sua 

responsabilidade na pesquisa, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. Os 

critérios de exclusão seguiram os mesmos do grupo pré-termo, acrescidos de intercorrências 

após o nascimento: internamentos frequentes e/ou por longos períodos que possam interferir no 

desempenho motor. No grupo a termo, foi realizado um questionário entregue aos 

pais/responsáveis com o objetivo de investigar o estado de saúde geral da criança (Apêndice 

B). 

Após a seleção, foi realizada a avaliação física consistindo em avaliação da massa 

corporal e estatura. A massa corporal foi aferida em quilogramas com a balança Balança Digital 

Infantil Techline 150kg, e a estatura foi aferida em centímetros com o Estadiômetro Welmy 1 

Transportável.  A aferição dos mesmos seguiu as orientações para a coleta e análise de dados 

antropométricos em serviços de saúde do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) para crianças 

maiores que 2 anos. 

Para aferição da massa corporal com balança digital, esta foi ligada e marcando zero 

antes do indivíduo posicionar-se sobre o equipamento. A criança foi colocada no centro do 

equipamento com roupas leves, descalça, ereta, com os pés juntos e os braços estendidos ao 
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longo do corpo, mantendo-se parada nesta posição. A leitura foi ser realizada após o valor do 

peso estar fixado no visor.  

A estatura foi a medida do indivíduo na posição de pé, encostado no estadiômetro 

vertical. A criança foi posicionada com a cabeça livre de adereços, no centro do equipamento, 

mantendo-se em pé, ereta, com os braços estendidos ao longo do corpo, com a cabeça 

direcionada a um ponto fixo na altura dos olhos. Os membros inferiores estavam paralelos, e os 

pés formaram um ângulo reto com as pernas. A criança encostou os calcâneos, as panturrilhas, 

os glúteos, as escápulas e região do occipital no estadiômetro. Quando não foi possível encostar 

esses cinco pontos, foram posicionados no mínimo três deles.  

Em sequência foi aplicada a Escala de Desenvolvimento Motor (NETO, 2002), com o 

objetivo de avaliar: motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, 

organização espacial e organização temporal e, também, a lateralidade de mãos, olhos e pés.  

A escala compreende um conjunto de provas com dificuldade graduada, avaliando 

crianças de 2 a 11 anos de idade, sendo que a pontuação refere-se a idade em meses atividade 

realizada em cada aptidão motora (por exemplo: 2 anos = idade motora 24; 3 anos = idade 

motora 36). Neste estudo foram utilizados os dados de idade motora geral (IM) que corresponde 

a média das pontuações das aptidões motoras em meses e o quociente motor geral (QM) que 

corresponde a relação da IM sobre a idade cronológica multiplicada por 100, o qual é 

classificado: muito inferior (<69), inferior (70 à 79), normal baixo (80 à 89), normal médio (90 

à 109), normal alto (110 à 119), superior (120 à 129) e muito superior (>130) (ANEXO A).  

Para aplicação da escala os seguintes materiais foram utilizados:  

- Motricidade Fina: 12 cubos de 2,5 cm (figura 06); linha número 60; agulha – foi 

utilizada agulha de crochê sem ponta com orifício de 1centímetro X 1 milímetro; um cordão de 

sapatos de 45 cm; cronômetro sexagesimal (Kenko modelo KK-2808); papel seda; bola de 

borracha com 6 cm de diâmetro; cartolina branca, lápis número 2, borracha e folhas de papel 

branco; 

- Motricidade Global: banco de 15 centímetros de altura; corda de 2 metros, elástico 

preso em suporte formando um obstáculo para saltar de 20 centímetros e/ou 40 centímetros; 

uma caixa de fósforos e uma cadeira de 45 cm de altura; 

- Equilíbrio: banco de 15 cm; e cronômetro sexagesimal; 

 - Esquema Corporal: Lápis número 2 e cronômetro sexagesimal;  

-Organização espacial: tabuleiro com três formas geométricas (círculo, triângulo e 

quadrado) palitos de 5 e 6 cm de comprimento, 1 retângulo e 2 triângulos de cartolina (figura 



43 
 

7), 3 cubos de cores diferentes e figuras de boneco esquematizado de 18 centímetros x 10 

centímetros; 

- Organização temporal: cronômetro sexagesimal e lápis número 2; 

- Lateralidade: bola, tesoura sem ponta, cartão de 15 centímetros x 25 centímetros com 

um furo no centro de 0,5 centímetros e tubo de cartão. 

Por fim, a baropodometria foi realizada na forma estática e a criança permaneceu sobre 

a placa apoiando os dois pés lado a lado, membros superiores ao longo do corpo e cabeça em 

plano de frankfurt. O tempo de aferição seguiu as recomendações da Reunião Internacional de 

Pesquisa da Postura e da Marcha realizada em Bologna-Itália no ano de 2009 (SCOPPA et al., 

2013), consistindo em 30 segundos, os quais eram precedidos de cerca de 5 segundos de 

adaptação da criança sobre a placa antes de iniciar a gravação, sendo que os resultados foram 

baseados na média de três repetições. Neste momento, foram coletados os dados da análise 

baropodométrica estática (avaliação as pressões plantares em porcentagem), e da análise 

estabilométrica  da Área do Centro de Oscilação de Pressão (ACOP), obtida em cm2. O tempo 

de descanso entre as repetições dependeu de cada criança, porém não poderia ser inferior a um 

minuto e exceder a cinco minutos (figura 8).  

 

Figura 8: análise baropodométrica  

Fonte: dados do estudo 

 

 Foi utilizado o Baropodômetro Footwork Pro AM Cube® (AM3), uma plataforma 

com uma superfície ativa 400 milímetros x 400 milímetros de dimensões 575x450x25, acoplado 

ao programa footwork® ao notebook Sony Vaio Fit 14 E, onde ao final foram obtidos registros 

gráficos da análise estática e estabilométrica.  

Foram coletados os dados baropodométricos das cargas relativas do pé esquerdo e 

direito e nas porções anterior e posterior, sendo estes expressos em percentual. Devido ao 

caráter complementar destas medidas optou-se por apresentar apenas uma medida em cada 
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plano, adotando a carga relativa no pé direito como a Distribuição de Carga no Plano Coronal 

(DCPC) e a carga relativa na porção posterior como a Distribuição de Carga no Plano Sagital 

(DCPS). 

Outra estratégia utilizada para sintetizar ambos os valores relativos a distribuição de 

carga em cada plano foi a construção de um índice único. Para isto adotou-se como referência 

os valores de 60% e 40% para a distribuição nas porções anteriores e posteriores, 

respectivamente (TORTORA, 2007) , e de 50% em cada pé (GAGEY; WEBER, 2000). 

Resultando no Índice Ânteroposterior (1) e no Índice Latero-Lateral (2), onde P é a carga 

relativa na porção posterior, LD é a carga relativa no pé direito e LE é a carga relativa no pé 

esquerdo. 

  

  

                𝐼𝐴𝑃 = 1 − 2 ∗ |0,6 − 𝑃|                                              (1) 

   𝐼𝐿𝐿 = 1 − |𝐿𝐷 − 𝐿𝐸|                                           (2) 

 

Estes indíces foram desenvolvidos visando evitar a compensação gerada por 

desequilíbrios em um mesmo plano, porém em sentidos opostos. Os índices apontam valores 

que vão de 0 a 1, sendo 1 a medida ideal independente do sentido de determinado desequilíbrio. 

Para analisar os resultados do protocolo, foi proposta uma classificação em dos índices 

em inferior, médio e superior, através dos resultados do IAP e do ILL das crianças a termo 

como parâmetro de normalidade. O grupo a termo foi dividido em 3 partes: o primeiro terço 

correspondeu aos piores valores obtidos pelas crianças em ambos os índices; o segundo terço 

correspondeu aos valores médios; e o terceiro terço correspondeu aos valores superiores. 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (CAAE 39381014.7.0000.5547). Os responsáveis pelas crianças 

concordaram com a avaliação e utilização dos dados em pesquisa assinando um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, sendo garantido o sigilo sobre os dados da pesquisa e a 

privacidade dos sujeitos. Este estudo não contou com nenhum tipo de financiamento externo e 

respeitou a Resolução 466/12 de Pesquisa em Seres Humanos, do Conselho Nacional de Saúde, 

sendo realizado após a aprovação pelo CEP em um hospital da região de Curitiba. 

Todas as análises foram realizadas no SPSS v21.0. A normalidade das distribuições 

foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. Após verificada a distribuição não normal, os dados 

foram apresentados na forma de mediana ± amplitude interquartil, e para avaliar a diferença 

significativa entre os grupos pré-termo e a termo,  intercorrências no grupo pré-termo, e entre 
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os prematuros que realizaram dos que não realizaram fisioterapia,  foi aplicado o teste de Mann-

Whitney (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2007).  

A associação entre os valores obtidos pelo baropodômetro, Escala do 

Desenvolvimento Motor, idade cronológica e idade gestacional e as principais características e  

intercorrências do grupo pré-termo foi verificada através da correlação de Spearman (ρ). Nesta 

análise valores entre 0,299 e -0,299 foram considerados como correlação fraca, entre 0,300 e 

0,499 ou ainda entre -0,300 e -0,499 foram considerados como correlação moderada e os demais 

valores como correlação forte. Em todas as análises foram consideradas como significativos 

valores de p <0,05 (BARBETTA, 1999). 
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7. RESULTADOS 

 

7.1 APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO 

 

Neste estudo foi desenvolvido um protocolo de avaliação baropodométrica para 

crianças nascida pré-termo após a fase de aquisição da marcha. Para isto foi elaborada uma 

ficha (figura 9). A avaliação seguiu os itens desta ficha, primeiramente foram preenchidos os 

itens 1 (identificação e anamnese) e 2 (intercorrências neonatais), com os dados presentes no 

prontuário manual ou eletrônico no Sistema de Gestão Hospitalar e Ambulatorial do Sistema 

Único de Saúde-GSUS, carteirinha de nascimento e resumo de alta hospitalar, com exceção da 

massa e a estatura atual. 

A massa e a estatura atual, presentes no item 1, foram aferidos no momento da 

avaliação e seguiu as orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços 

de saúde do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) para crianças maiores que 2 anos. Os mesmos 

foram adicionados ao programa footwork® para sequente avaliação baropodométrica. 

O item 3, referente à fisioterapia e ao tempo de aquisição da marcha independente 

foram preenchidas de acordo com as informações maternas. 

A avaliação baropodométrica, item 4,  foi realizada na forma estática e a criança 

permaneceu sobre a placa apoiando os dois pés lado a lado, membros superiores ao longo do 

corpo e cabeça em plano de frankfurt. O tempo de aferição seguiu as recomendações da Reunião 

Internacional de Pesquisa da Postura e da Marcha realizada em Bologna-Itália no ano de 2009 

(SCOPPA et al., 2013), consistindo em 30 segundos, os quais eram precedidos de cerca de 5 

segundos de adaptação da criança sobre a placa antes de iniciar a gravação, sendo que os 

resultados foram baseados na média de três repetições. Neste momento, foram coletados os 

dados da análise baropodométrica estática (avaliação as pressões plantares em porcentagem), e 

da análise estabilométrica  da Área do Centro de Oscilação de Pressão (ACOP), obtida em cm2. 

O tempo de descanso entre as repetições dependeu de cada criança, porém não poderia ser 

inferior a um minuto e exceder a cinco minutos. 

Foram coletados os dados baropodométricos das cargas relativas do pé esquerdo e 

direito e nas porções anterior e posterior, sendo estes expressos em percentual. Devido ao 

caráter complementar destas medidas optou-se por apresentar apenas uma medida em cada 

plano, adotando a carga relativa no pé direito como a Distribuição de Carga no Plano Coronal 

(DCPC) e a carga relativa na porção posterior como a Distribuição de Carga no Plano Sagital 

(DCPS). 
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PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO BAROPODOMÉTRICA COLDEBELLA 

Data Avaliação: : ___|___|___ 

1. Identificação e anamnese: 

Nome: __________________________________________________________________________ 

Data Nascimento: : ___|___|___ Idade cronológica em meses: _____________ 

Idade Gestacional de Nascimento: _________ Gemelar: ( ) Sim ( ) Não 

Massa Corporal ao nascimento: ___________ Massa Corporal Atual: __________________ 

Estatura ao nascimento: _________________ Estatura ao nascimento: _________________ 

Período de internamento na UTIN: _________________________________________________ 

Idade da mãe ao nascimento criança: _______________________________________________ 

2. Intercorrências Neonatais:  

Ventilação Mecânica Invasiva:  ( ) Sim ( ) Não Quantos dias?_______________________ 

Ventilação Não Invasiva:       ( ) Sim ( ) Não Quantos dias?_______________________ 

Oxigênio inalatório:  ( ) Sim ( ) Não Quantos dias?_______________________ 

Displasia broncopulmonar:  ( ) Sim ( ) Não 

Hemorragia Peri-intraventricular:                     ( ) Sim ( ) Não 

Enterocolite necrosante:  ( ) Sim ( ) Não 

Parada Cardiorespiratória: ( ) Sim ( ) Não 

3. Fisioterapia: 

( ) Sim ( ) Não         Por quanto tempo?____________________ 

Idade de aquisição da  marcha independente: ________________________________________ 

4. Avaliação baropodométrica:  

DCPC: __________________________ DCPS: ___________________________ 

ILL: ____________________________ IAP: _____________________________ 

ACOP: ____________________________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

Avaliador Responsável 

Figura 9: Protocolo de Avaliação Baropodométrica Coldebella. 

Fonte: dados do estudo. 

 

Outra estratégia utilizada para sintetizar ambos os valores relativos a distribuição de 

carga em cada plano foi a construção do IAP e do ILL, com o objetivo de evitar a compensação 

gerada por desequilíbrios em um mesmo plano, porém em sentidos opostos.  . Para isto adotou-

se como referência os valores de 60% e 40% para a distribuição nas porções anteriores e 

posteriores, respectivamente (TORTORA, 2007) , e de 50% em cada pé (GAGEY; WEBER, 

2000). Resultando no Índice Ânteroposterior (1) e no Índice Latero-Lateral (2), onde P é a carga 

relativa na porção posterior, LD é a carga relativa no pé direito e LE é a carga relativa no pé 

esquerdo. 

  

  

                𝐼𝐴𝑃 = 1 − 2 ∗ |0,6 − 𝑃|                                              (1) 

   𝐼𝐿𝐿 = 1 − |𝐿𝐷 − 𝐿𝐸|                                           (2) 
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Os índices apontam valores que vão de 0 a 1, sendo 1 a medida ideal independente do 

sentido de determinado desequilíbrio. A análise dos resultados do protocolo utilizou os 

resultados do IAP e do ILL das crianças a termo como parâmetro de normalidade. O grupo a 

termo foi dividido em 3 partes: o primeiro terço correspondeu aos piores valores obtidos pelas 

crianças em ambos os índices; o segundo terço correspondeu aos valores médios; e o terceiro 

terço correspondeu aos valores superiores. Após essa divisão o intervalo entre as medianas foi 

considerado como: inferior; médio e superior, de acordo com a Tabela 1. 

 

Tabela 1:  Classificação Resultados IAP e ILL. 

 IAP* ILL* 

Inferior 0,75 à 0,87 0,81 à 0,92 

Médio 0,88 à 0,95 0,93 à 0,97 

Superior 0,96 à 1 0,98 à 1 

 * Mediana                   

  Fonte: dados do estudo. 

 
 

7.2 CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS 

 

Foram analisadas 103 crianças, sendo que 63 (61,16%) pertenceram ao grupo a termo, 

sendo 34 meninas (53,97%) e 29 meninos (46,03%). O grupo pré termo totalizou 40 crianças 

(38,84%), 23 meninos (57,5%) e 17 meninas (42,5%).  

A Tabela 1 apresenta os dados descritivos e a comparação dos grupos a termo e pré-termo. 

Conforme esperado, pode-se observar que houve diferença na Idade Gestacional (IG) 

(p=0,000), massa (p=0,000) e estatura (p=0,007), sendo que os valores inferiores pertencem ao 

grupo pré-termo. Os dados referentes a escala motora, idade motora e quociente motor também 

apresentaram-se diferentes (p=0,000), sendo que a classificação da mediana do Quociente 

Motor (QM) das crianças prematuras foi normal médio e das crianças a termo foi normal 

superior, apontando que crianças prematuras apresentaram pontuação na escala dentro do 

esperado e crianças a termo apresentaram desenvolvimento superior ao esperado. 

Os dados de Distribuição da Carga no Plano Coronal (DCPC) e Distribuição da Carga 

no Plano sagital (DCPS) não apresentaram diferença significativa nos grupos de estudo. Além 

disso, quando verificada a diferença significativa dos índices, foi observado que o Índice 

Ânteroposterior (IAP) não apresentou diferença (p=0,107), contudo o Índice Látero-lateral 

(ILL) apresentou diferença significativa (p=0,000), o que sugere que crianças nascidas pré-

termo apresentam desvios laterais das pressões plantares quando comparadas a crianças a 
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termo. Em relação ao parâmetro de normalidade sugerido, o grupo pré-termo apresentou valores 

inferiores tanto para o IAP (0,87±0,12), quanto para o ILL (0,89±0,10), porém não foi verificada 

diferença significativa do IAP entre os grupos (tabela 1). 

 

Tabela 2: Distribuição descritiva dos grupos a termo quando comparado ao grupo pré-termo. 

 A Termo* Pré- Termo* p 

IC(meses) 45±20 38±11,5 0,075 

IG(semanas) 39±1,5 32±11,5 0,000* 

IM(meses) 52±23 37,5±17 0,000* 

QM 111,76±14,5 97,22±21,49 0,000* 

Massa(kg) 15,1±2,9 13,25±3,0 0,000* 

Estatura(cm) 98±13 95±9 0,007 

ACOP(cm2) 11,5±10,8 12,95±11,28 0,477 

DCPC(%) 51,93±4,16 50,26±8,22 0,239 

DCPS(%) 54,67±0,05 53,5±0,06 0,115 

ILL 0,95±0,08 0,89±0,10 0,000* 

IAP 0,89±0,11 0,87±0,12 0,107 

                           Mediana e amplitude interquartil - Teste de Mann-Whitney 

                          *p<0,05 

                           Fonte: dados do estudo. 

 

Na tabela 2, pode-se observar que, no grupo a termo, houve uma correlação moderada (ρ= 

-0,354) entre idade cronológica e a Área do Centro de Oscilação de Pressão (ACOP) e IM e 

ACOP (ρ= -0,436), porém em relação ao quociente motor e AOCP a correlação foi fraca (ρ= -

241), ambas as correlações foram inversas, demonstrando uma menor ACOP neste grupo 

quanto maior a idade cronológica (IC), IM e QM. No grupo pré-termo, essa correlação AOCP 

e IC também foi moderada, porém direta (ρ=0,336), indicando maior ACOP quanto maior a 

idade cronológica, já na correlação ACOP com idade motora apresentou-se fraca, mas manteve-

se direta (ρ= 0,231), não houve correlação significativa entre AOCP e QM. Quando verificada 

a associação da ACOP com IG as correlações demonstraram-se fracas no grupo a termo (ρ=-

0,080) e pré-termo (ρ=-0,191). Os resultados de DCPC e DCPS não apresentaram correlação 

significativa com IC, IG, IM e nem QM.  

Pode-se ainda observar na Tabela 2, uma correlação moderada (ρ=0,304) entre ILL e IG 

entre crianças nascidas pré-termo, sendo assim, quanto mais prematura a criança nasceu, maior 

a assimetria plantar lateral.  Esse resultado não foi observado no grupo a termo. 
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Tabela 3: Correlação IC, IG e escala motora com dados baropodométricos e estabilométricos. 

 A termo Pré-termo 

 IC IG IM QM IC IG IM QM 

ACOP -0,354* -0,080 -0,436* -0,241 0,336* -0,191 0,231 0,058 

DCPC 0,072 0,119 0,098 -0,207 0,066 -0,077 0,059 -0,045 

DCPS -0,014 -0,147 -0,058 0,039 -0,188 0,130 0,029 0,123 

ILL -0,112 -0,155 -0,127 -0,207 0,088 0,304* 0,032 0,053 

IAP -0,014 -0,147 -0,058 0,039 -0,188 0,130 0,029 0,123 

Correlação de Spearman 

*p<0,05 

Fonte: Dados do estudo. 

 

7.3 PRÉ-TERMO 

 

De acordo com a tabela 3, pode-se observar a mediana ± amplitude interquartil da 

caracterização da amostra, pode-se observar que a massa ao nascer foi de 1,742±1,194kg, o 

tempo de internação foi de 26,5±63,75 dias, o tempo de Ventilação Mecânica (VM) foi de 

1,5±15 dias.  

 

Tabela 4: Caracterização da Amostra 

 

Mediana ± amplitude 

interquartil 

Idade Mãe (anos) 31±6,4 

Massa Nascimento (Kg) 1,742±1,194 

VM (dias) 1,5±15 

VNI (dias) 1,5±6,75 

O2 (dias) 2±11 

Tempo internação (dias) 26,5±63,75 

Marcha (meses) 15±4,5 

Fisioterapia (meses) 0±5 
                                  Mediana e amplitude interquartil 

                                  Fonte: dados do estudo. 

  

Em relação ao grupo pré-termo e a frequência das intercorrências, 40% das crianças 

eram gemelares, 30% apresentaram como diagnóstico displasia broncopulmonar (DBP), 37,5% 

apresentaram hemorragia peri-intraventricular (HPIV), 15% apresentaram enterocolite 
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necrosante (ECN) e 17,5% apresentaram parada cardiorrespiratória (PCR) com necessidade de 

manobras de reanimação durante o internamento.  Na tabela 4, pode-se observar a análise 

comparativa das crianças que apresentaram as intercorrências acima citadas e a relação com  

dados baropodométricos, estabilométricos, escala motora, IC e IG, sendo possível observar que 

crianças que apresentaram DBP (p=0,000) e HPIV (p=0,006), apresentaram diferença 

significativa em relação a IG. Não houve diferença significativa em relação aos demais dados. 

 

Tabela 5: Análise comparativa intercorrências com dados baropodométricos, estabilométricos, 

escala motora, IC e IG. 

 I_AP I_LL ACOP DCPS DCPC IM QM IC IG 

DBP 0,268 0,169 0,199 0,268 0,965 0,274 0,237 0,237 0,000* 

HPIV 0,699 0,127 0,342 0,696 0,967 0,036 0,010 0,363 0,006* 

ECN 0,167 0,761 0,495 0,167 0,058 0,139 0,204 0,343 0,294 

PCR 0,762 0,509 0,859 0,762 0,986 0,872 0,412 0,643 0,706 

Gemelar 0,362 0,077 0,392 0,362 0,355 0,139 0,423 0,233 0,867 
Teste de Mann-Whitney 

*p<0,05 

 

Posteriormente foi realizada uma análise descritiva da IG de quem apresentou e não 

apresentou HPIV e DBP.  Sendo que as crianças que que apresentaram DBP possuíram mediana 

de IG de 29,5±3,13 e as apresentaram HIPV possuíram mediana de IG de 30±1,5, esses dados 

indicam que quanto menor a idade gestacional, maior DBP e HPIV (tabela 5). 

 

Tabela 6: Análise descritiva da IG das crianças que apresentaram e não apresentaram DBP e 

HPIV. 

 Sim Não 

DBP*  29,5±3,13 34±5,5 

HPIV* 30±1,5 34±4,63 

* Mediana e amplitude interquartil  

Fonte: dados do estudo. 

 

Na correlação entre dados baropodométricos, estabilométricos, escala motora, IC e IG 

com as intercorrências e ocorrências mais frequentes, a tabela 6 demonstra os valores correlação 

moderados em relação ao ILL. As crianças que obtiveram um ILL melhor, foram as crianças 

que possuíram um peso ao nascimento maior (ρ=0,359), o tempo de internação menor (ρ=-

0,353), o tempo de VM também menor (ρ=-0,317). Em relação ao IAP não foram observados 
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correlações. Contudo o ACOP apresentou correlação moderada somente com as crianças que 

permaneceram maior tempo em Ventilação Não-invasiva (VNI) (ρ=0,341), indicando uma 

maior ACOP neste grupo.  

A IC obteve correlação forte com a massa atual (ρ=0,613) e fraca com a massa ao 

nascer (ρ=0,207). A idade motora apresentou correlação forte com massa atual (ρ=0,555) 

correlação moderada com a massa ao nascimento (ρ=0,323). Em relação ao quociente motor, a 

correlação foi moderada para e massa atual (ρ= 0,310) e também massa ao nascer (ρ= 0,334)  o 

que indica que crianças nascidas prematuras conseguiram adquirir ganho de massa, o qual 

interferiu positivamente nas aquisições motoras.  

Como esperado, a IG maior influenciou em maior massa ao nascimento (ρ=0,898) e 

massa atual (ρ=0,381), e menor tempo de internamento (ρ=-0,812),  de VM (ρ=-0,696), de VNI 

(ρ=0,607) e de O2 (ρ=0,748). As crianças que permaneceram menos tempo internadas também 

apresentaram uma idade motora maior (ρ=-0,363).  

 

Tabela 7: Correlação dos dados baropodométricos, estabilométricos, escala motora com as 

principais ocorrências e intercorrências. 

Correlação de Spearman 

Fonte: dados do estudo. 
1M. Nascer: massa ao nascer; 2 M. Atual: massa atual. 

 

Crianças que ficaram mais tempo internadas apresentaram correlação moderada com 

IM (ρ= -0,363) e QM (ρ= -0,401), indicando que estas crianças obtiveram desempenho motor 

inferior. Dado similar foi obtido nas crianças que permaneceram maior tempo em 

oxigenioterapia, em que o quociente motor das mesmas foi inferior (ρ=-0,365). As crianças que 

 IAP ILL ACOP DCPS DCPC IM QM IC IG 

M. Nascer1 0,220 0,359* -0,092 0,220 -0,047 0,323* 0,334* 0,207 0,898* 

M. Atual2 -0,140 0,050 0,154 -0,140 -0,079 0,555* 0,310* 0,613* 0,381* 

Internação -0,144 -0,353* 0,188 -0,144 0,058 -0,363* -0,401* -0,203 -0,812* 

VM -0,102 -0,317* 0,176 -0,102 -0,044 -0,247 -0,209 -0,169 -0,696* 

VNI 0,032 -0,238 0,341* 0,032 -0,144 -0,235 -0,261 -0,085 -0,607* 

O2 -0,054 -0,213 0,209 -0,054 0,168 -0,218 -0,365* -0,059 -0,748* 

Marcha -0,030 -0,039 0,264 -0,030 0,100 0,124 -0,076 0,277 -0,338* 

Fisioterapia -0,079 -0,087 0,104 -0,079 0,156 -0,021 -0,258 0,190 -0,244 
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apresentaram IG maior, iniciaram a marcha mais cedo (ρ=-0,338), como pode ser observado na 

tabela 6. 

Em relação a fisioterapia, somente 18 (45%) das crianças fizeram acompanhamento. 

Entre as crianças que realizaram fisioterapia a mediana de idade para aquisição da marcha foi 

15,5 ± 7,75 meses.  Isso poderia indicar maior gravidade dos casos, uma vez que as crianças 

que não realizaram fisioterapia a mediana foi de 14 ± 2,25 meses. Na tabela 7, pode-se observar 

esta diferença e as demais entre os dois grupos, sendo que a única diferença significativa foi em 

relação ao tempo de aquisição da marcha (p=0,013).  

Também foi testada a correlação entre o tempo de aquisição da marcha em relação ao 

tempo de fisioterapia (ρ=0,408), estabelecendo que quanto maior foi o tempo para aquisição da 

marcha maior foi o tempo de fisioterapia, reforçando a hipótese de que estes casos seriam os 

mais graves. 

  

Tabela 8: Diferenças entre o grupo de pré-termo que realizou fisioterapia versus o que não foi 

submetido a fisioterapia 

  p 

Idade Cronológica 0,270 

Idade Gestacional 0,135 

Idade Motora 0,870 

Quociente Motor 0,289 

IAP 0,967 

ILL 0,513 

AOCP 0,415 

DCPS 0,967 

DCPC 0,775 

Tempo de Aquisição Marcha 0,013* 

                              Teste de Mann-Whitney 
                                *p<0,05 

                              Fonte: dados do estudo. 
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8. DISCUSSÃO 

 

A prematuridade interrompe o desenvolvimento intrauterino gerando imaturidade 

sistêmica no neonato (SILVA et al., 2014). Mesmo as crianças nascidas prematuras que não 

apresentam sequelas neurológicas possuem maior risco de apresentar transtornos no 

desenvolvimento, podendo ter repercussão na autonomia pessoal, prática esportiva, 

socialização e rendimento escolar (RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ et al., 2015). 

Neste estudo, quando comparado os grupos a termo e pré-termo, foi observado que 

crianças nascidas pré-termo apresentaram massa e estatura significativamente menor. Estes 

dados já eram esperados e coincidem com a literatura. Para Simplício et al .(2012), crianças 

prematuras apresentam maior risco de déficit de crescimento durante a infância quando 

comparadas àquelas nascidas a termo. Em concordância, Lorefice et al. (2015), comparou o 

desenvolvimento de crianças nascidas a termo com crianças nascidas pré-termo aos 4 anos de 

idade, observando valores inferiores em relação a  massa e estatura em prematuros nesta faixa 

etária. 

Também foi observado neste estudo, que crianças nascidas pré-termo apresentaram 

desvios laterais das pressões plantares quando comparadas a crianças a termo(p=0,000), sendo 

esta correlação positiva e moderada (ρ=0,304) entre a IG e o ILL. Em relação a pontuação 

proposta no protocolo, o grupo pré-termo apresentou classificação inferior tanto para o ILL 

quanto para o IAP,  porém não foi verificada diferença significativa do IAP entre os grupos. 

Na literatura pesquisada não foram encontrados estudos específicos relacionando a 

simetria plantar e a prematuridade. Vieira (2014) analisou a distribuição das pressões plantares 

durante a corrida, em crianças entre quatro e seis anos consideradas eutróficas, não observando 

diferenças estatísticas em relação a simetria plantar. 

Bosh e Rosenbaum (2010) acompanharam a evolução da simetria plantar durante a 

marcha de 62 crianças saudáveis, dos 15 aos 63 meses de idade cronológica. Por fim, observou 

que no início da marcha independente a mesma é assimétrica, porém com a idade torna-se 

simétrica. 

Salienta-se que em recém-nascidos prematuros o desenvolvimento do sistema 

muscular é incompleto, os tornando vulneráveis à assimetria e a deformidade (SWEENEY; 

GUTIERREZ, 2002), que associados aos procedimentos durante o internamento, poderiam 

justificar esta diferença tardia:  estimulação excessiva (VANDENBERG, 2007), 

posicionamento inadequado (SWEENEY; GUTIERREZ, 2002) e uso prolongado da ventilação 

mecânica (NICOLAU et al., 2011). 
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No presente estudo não foram observadas assimetrias referente a IC, somente em 

relação a IG, o que talvez possa indicar uma imaturidade no desenvolvimento ou crescimento 

quando relacionado à distribuição das pressões plantares, sendo necessário o acompanhamento 

posterior destas crianças para observar se estas assimetrias desaparecem com o evoluir da idade 

ou crescimento, ou de ambos, ou se estas são características dependentes da IG. 

Na análise do desenvolvimento motor, utilizando a Escala do Desenvolvimento Motor 

foi observada diferença significativa entre os grupos tanto na IM (p=0,000) e no QM (p=0,000), 

indicando que valores inferiores são atribuídos às crianças nascidas prematuras, sendo que a 

classificação da mediana do QM das crianças prematuras foi normal médio e das crianças a 

termo foi normal superior, apontando que crianças prematuras apresentaram pontuação na 

escala dentro esperado e crianças a termo apresentaram desenvolvimento superior ao esperado. 

Camargos et al.  (2011), compararam o desenvolvimento motor de 13 crianças pré-termo com 

média de 34,92 (±1,7) de IG, com 13 crianças a termo aos sete e oito anos de idade, utilizando 

a  Escala de Desenvolvimento Motor, não sendo encontradas diferenças significativas entre IM 

e QM, porém os quais apresentaram diferença estatística quanto a motricidade fina. 

De acordo com o estudo de Ribeiro (2013), foi realizada a avaliação motora de crianças 

nascidas prematuras entre 2 e 3 anos de IC, através do teste de Denver II, e as comparou com 

crianças a termo. As crianças foram dividas da seguinte forma: grupo experimental I, com 

crianças IG 31 a 36 semanas, grupo experimental II com crianças com IG de 26 a 30 semanas, 

para os 2 grupos foram selecionados grupo controle I e grupo controle II. Na comparação entre 

o grupo experimental I e o grupo e controle I, assim como na comparação entre grupo 

experimental II e o grupo controle II houve diferença estatística no desempenho motor. Porém, 

quando comparados os grupos experimentais não houve diferença.  Concluindo que a 

prematuridade pode interferir no desenvolvimento motor típico, independentemente da IG. 

Brown et al. (2015), avaliou 50 crianças não-deficientes nascidas com menos de 28 

semanas de gestação ou que tinham um peso inferior a 1000 g, entre 4 e 5 anos de idade, através 

dos testes Movement Assessment Battery for Children second-edition (MABC-2), teste unipodal 

(SLS), teste de alcance lateral e teste de salto em distância. O grupo apresentou na MABC-2 

um percentil de 31%, que é considerado normal, porém o desvio padrão de 23%, que se traduz 

em 30% da amostra com percentil de 15%. Quando comparado o desempenho na MABC-2 com 

as crianças com percentil MABC-2 > 15 com as crianças com percentil MABC-2 <15, as 

crianças que apresentaram percentis menores na MABC-2 apresentaram valores inferiormente 

significativos para os testes de apoio unipodal direito, apoio unipodal direito, teste de alcance 
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lateral à direita e teste de salto em distância. Concluindo que a triagem destas crianças é 

essencial e fornece indicações para futuras intervenções. 

Embora as crianças nascidas prematuras se apresentem de forma heterogênica quando 

analisada a IG e IC, percebe-se que as características motoras também apresentam-se 

diferentemente do padrão descrito como normalidade, o que ressalta a importância de estudos 

e acompanhamento do desenvolvimento motor nesta área, mesmo quando essas crianças não 

apresentem deficiências. 

Quando analisados os dados do ACOP com IC, as crianças a termo apresentaram 

menor ACOP com o avançar da IC (ρ=-0,354), dados esses que coincidem com a literatura, 

também foi observada esta mesma relação quanto a IM (ρ=-0,436), o que indica que quanto 

melhor o desempenho motor melhor o equilíbrio. 

 Moraes et al. (2014), analisaram o equilíbrio unipodal em indivíduos hígidos em três 

faixas etárias: 8-9 anos, 10-11 anos e 18-25 anos, sendo identificado que os valores das médias 

da estabilometria foram menores para o grupo de adultos, seguido dos grupos de 10-11 anos e  

8-9 anos, sendo que as  diferenças foram significativas entre o grupo de adultos com ambos os 

grupos de crianças e não entre os grupos de crianças. 

Seguindo o mesmo raciocínio Hsu, Kuan e Young (2009), avaliaram os dados 

estabilométricos de 251 crianças saudáveis de 3 a 12 anos e compararam com 23 adultos, 

concluindo que quanto maiores as médias de estabilometria, maior a  imaturidade do sistema 

vestibular, sugerindo que o fator idade constitui um índice confiável no quesito equilíbrio.  

A evolução do ACOP em crianças nascidas pré-termo não seguiu essa premissa 

quando relacionado à IC (ρ= 0,336) e à IM (ρ=0,231), porém quando comparado a IG a 

correlação foi negativa (ρ= -0,191), indicando que quanto maior idade gestacional o equilíbrio 

tende a ser melhor. Corroborando com este estudo, Lorefice et al. (2015) compararam o 

equilíbrio de crianças nascidas a termo e pré-termo com IG abaixo de 30 semanas, aos 4 anos 

de idade utilizando o Wii Balance Board associado a itens do Pediatric Clinical Test of Sensory 

Integration of Balance, verificando  pior desempenho em crianças prematuras e concluindo que 

há a necessidade de acompanhamento destas crianças em idades avançadas para analisar se esta 

diferença desaparece com a idade. 

Considerando crianças com idade superior, Fernandez et al. (2015) comparou a análise 

estabilométrica de crianças entre 7 a 10 anos, nascidas prematuras sem sequelas neurológicas 

com crianças nascidas a termo, verificando que nesta faixa etária o equilíbrio entre esses grupos 

pode ser considerado equiparável, mesmo na comparação com crianças com peso ao 

nascimento ≥1.500g e IG média 30,7±3 semanas. Por fim, também relata-se a necessidade do 
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acompanhamneto posterior destas crianças, para observar se estas características são 

dependentes do crescimento ou da IG de nascimento. 

Quando analisado somente o grupo de recém-nascidos prematuros, neste estudo pode-

se observar que a mediana da idade da mãe foi de (31±6,4).  Segundo dados do DATASUS 

(BRASIL, 2015), no estado do Paraná, entre 2011 e 2014, o número de nascidos-vivos com IG 

até 26 semanas apresentou valores similares nas faixas etárias de 14 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 

a 29 anos e 30 a 34 anos.  

Os gemelares constituíram 40% desta amostra, o que segundo a literatura confirma a 

predisposição dos mesmos sobre o nascimento prematuro.  Gestações gemelares possuem 10 

vezes mais de risco de nascimento prematuro (WHO, 2012). Porém esse fator não foi 

impactante nos dados baropodométricos, estabilométricos e na avaliação motora. Corroborando 

com este estudo Pinheiro et al. (2015), comparou o desempenho motor, através do teste de 

Denver II, de crianças entre 5 anos e 1 mês a 6 anos e 5 meses divididas em 3 grupos: gemelares 

prematuros, prematuros de gestação única e grupo controle. Análise estatística demonstrou que 

prematuros gemelares apresentam desempenho semelhante aos prematuros de gestação única e 

que crianças prematuras, gêmeos ou não, apresentam um desempenho motor inferior as 

nascidas a termo, reforçando a necessidade de acompanhamento. 

Zanudin et al. (2013), analisaram 48 crianças sem comprometimento neurológico ou 

cognitivo nascidos com peso inferior a 1000g com idade de 1 e 4 anos de idade corrigida usando 

o Motor Developmental Assessment Neurosensorial e observaram que crianças com displasia 

broncopulmonar e enterocolite necrosante apresentaram desempenho motor alterado. 

Nascimento múltiplo e hemorragia intracraniana não influenciaram no Motor Developmental 

Assessment Neurosensorial. Neste estudo não foi observado alterações quanto aos dados 

baropodométricos, estabilométricos e avaliação motora quando relacionado a displasia 

broncopulmonar, a hemorragia peri-intraventricular, a enterocolite necrosante. 

Entretanto, a IG menor influenciou no desenvolvimento da displasia  broncopulmonar 

(29,5±3,13 semanas), a hemorragia peri-intraventricular (30±1,5 semanas). Em concordância, 

Lemos et al. (2010) estimaram a prevalência de morbidades e complicações neonatais através 

do prontuário de 229 pacientes, entre as variáveis pesquisadas incluíram displasia 

broncopulmonar e hemorragia peri-intraventricular. A amostra foi composta por 3 grupos de 

acordo com a IG: IG até 28 semanas, IG de 29 a 32 semanas e 33 a 36 semanas de IG. A 

significância estatística mostrou-se crescentemente maior quanto menor a IG tanto para HPIV 

(p=0,02) quanto para DBP (p<0,01). 



58 
 

Ainda, Lemos et al. (2010) analisaram a associação da IG com o tempo de internação 

(p<0.01) e o tempo de VM (p<0.01), sendo que a significância estatística percebida quanto 

menor  IG, sendo que 75% das crianças necessitaram da VM e 61.8% permaneceu na UTIN por 

mais de 20 dias. Em concordância, Nicolau et al. (2011), em estudo prospectivo com crianças 

na alta hospitalar, estáveis, em respiração espontânea em ar ambiente e idade corrigida até 120 

dias de vida, mostrou que as crianças que permaneceram maior tempo em VM, VNI ou oxigênio 

inalatório foram as que apresentaram menor IG. 

Dados estes que correspondem aos encontrados neste estudo, em que o tempo de 

internação (ρ=-0,812), VM (ρ=-0,696), VNI (ρ=-0,607) e oxigênio inalatório (ρ=-0,748) foram 

inversamente proporcionais à IG, sendo que a mediana do tempo de internação foi de 

26,5±63,75 dias, do tempo de VM foi de 1,5±15 dias, do tempo de VNI 1,5±6,75 dias e do 

tempo de oxigênio inalatório 2±11 dias. 

O desenvolvimento motor nos primeiros anos de vida, assim como os diversos fatores 

de risco que podem provocar alterações e atrasos (PANCERI et al., 2012). No presente estudo 

tempo de internamento incidiu moderadamente e inversamente sobre o ILL (ρ=-0,353), IM (ρ=-

0,363) e QM (ρ=-0,401), o tempo de VM incidiu sobre o ILL (ρ=-0,317), o tempo de VNI 

incidiu moderadamente sobre o ACOP (ρ=0,341) e o tempo de oxigênio inalatória incidiu 

moderadamente sobre o QM (ρ=-0,365). 

Em concordância, Nicolau et al. (2011) em seu estudo utilizando o Test of Infant Motor 

Performance observaram que as crianças que apresentaram escores abaixo ou muito abaixo da 

média, foram os que permaneceram um maior período em suporte ventilatório, seja VM, VNI 

ou oxigênio inalatório. 

Por outro lado, McGowan et al. (2012) compararam crianças entre 34-36 de IG que 

receberam cuidados intensivos neonatais com crianças com a mesma IG que não receberam 

cuidados intensivos neonatais. Aos 3 anos de idade, as crianças que receberam cuidados 

intensivos demonstraram habilidades motoras semelhantes em comparação com as crianças do 

grupo controle. Porém, este estudo utilizou como critério crianças com IG limítrofe, as quais 

provavelmente necessitaram de menor tempo de internação e de suporte ventilatório, 

diferentemente do presente estudo. 

Em relação às crianças que fizeram uso de VNI apresentarem maior ACOP, isto é, pior 

equilíbrio, pode ser explicado devido a VNI oferecer alguns efeitos adversos e complicações 

como desconforto, eritema facial, claustrofobia, congestão nasal, dor facial, irritação nos olhos, 

pneumonia aspirativa, hipotensão, dor de cabeça lesões compressivas de face e não adaptações 

do paciente (ROCHA; CARNEIRO, 2008), associado ao sistema labiríntico em 
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desenvolvimento (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013), talvez possa justificar estes 

dados. 

O ILL além de ser diferente nas crianças a termo, neste estudo apresentou correlação 

moderada com a VM e o tempo de internamento e massa ao nascer. Os prematuros não têm 

respostas tonais e força no nascimento, e eles muitas vezes assumem posicionamento estendido 

do pescoço costas e extremidades, sendo que o posicionamento inadequado pode afetar a 

aquisição de habilidades motoras de desenvolvimento (MADLINGER-LEWIS et al., 2014). A 

ventilação mecânica é um fator que geraria dificuldades para o adequado posicionamento 

neonatal, associado ao fato que crianças prematuras podem permanecer semanas ou meses 

internadas em incubadora ou berço neonatal. Estes poderiam ser fatores impactantes no 

desenvolvimento. 

Samson et al. (2011), analisaram 75 crianças com 1 ano de idade corrigida, nascidas 

com IG inferior a 32 semanas e massa inferior a 1500g, observaram que estas crianças com 

controle postural pobre estão mais propensas a apresentar alterações na mobilidade e função da 

mão, além de assimetrias. 

Além destes fatores, os recém-nascidos  internados em UTIN recebem estímulos 

sensoriais inadequados, como o excesso de luzes, alarmes, de ruídos intermitentes e de alta 

intensidade, o excesso de manuseio, intervenções dolorosas gerando manuseios contínuos e  

interrupções no estado de sono e vigília (NICOLAU et al., 2011).  

Esses fatores, como a predisposição fisiológica muscular dos prematuros, 

procedimentos durante o internamento, suporte ventilatório, associados a um tempo prolongado 

de internação, podem acarretar em desempenho motor atípico como aquisição tardia de 

habilidades motoras, assimetrias e piora no equilíbrio. 

A massa ao nascer apresentou correlação moderada também com a IM (ρ=0,323) e o 

QM (ρ=0,341) e correlação forte com a IG (ρ=0,898), em contrapartida o peso atual apresentou 

correlação moderada com o QM (ρ=0,310), e a IG (ρ=0,381) e correlação forte com a IM 

(ρ=0,555) e a IC (ρ=0,613). Esses dados demonstram que a massa atual e a IC influenciaram 

mais no desenvolvimento motor que a massa ao nascer e a IG em crianças prematuras. 

Nicolau et al. (2011), também observaram em seu estudo que crianças com menor 

massa ao nascimento apresentaram menores escores no Test of Infant Motor Performance até 

os 120 dias idade corrigida. Ayoubi et al. (2002), analisaram as intercorrências neonatais de 

144 nascidos vivos entre 24 e 28 semanas de IG aos 2 anos de idade, além de comparar com a 

escala motora, e verificaram que a massa ao nascer está entre os fatores que mais interferem na 

sobrevivência neonatal, 42% dos recém-nascidos com massa de nascimento abaixo de 700g 



60 
 

sobreviveram contra 83% acima de 900g e concluíram que o peso ao nascer está fortemente 

correlacionada com a sobrevivência e a IG é um bom preditor do desenvolvimento psicomotor 

em dois anos. 

 Em contrapartida Takeuchi et al. (2016), analisaram o desenvolvimento de crianças 

nascidas a termo pequenas pra a idade gestacional e observaram atrasos no desenvolvimento 

motor aos 2,5 anos, concluindo que o peso ao nascimento pode ser fator impactante mesmo em 

crianças nascidas a termo. 

O ganho de peso pós-natal deficiente em prematuros tem demonstrado ser um efeito 

negativo sobre o desenvolvimento neurológico (RAMEL et al., 2012). Em concordância com 

este estudo Belfort et al. (2011), analisaram 613 crianças nascidas com IG inferior à 33 

semanas, e acompanharam o desenvolvimento através de dados antropométricos e da escala de 

Bayley II até os 18 meses de idade corrigida, observando que prematuros com maior ganho de 

peso estavam associados com maior desenvolvimento neurológico. 

Neste estudo, pode-se observar a tendência de um desenvolvimento motor melhor em 

crianças que apresentaram maior massa no momento da avaliação. Seriam necessários estudos 

envolvendo o ganho ponderal linear de massa desde o nascimento, para observar mais 

claramente esta correlação para assim compreender melhor em que período este ganho de massa 

impacta no desenvolvimento motor a longo prazo. 

As crianças que realizaram fisioterapia acompanhadas neste estudo, parecem possuir 

quadros clínicos mais severos , assim apresentaram diferença estatística em relação ao tempo 

de aquisição da marcha em comparação com as que não realizaram este tratamento (p=0,013). 

Porém foi observado que esta situação não impactou os dados estabilométricos, 

baropodométricos e escala motora. 

Além disso, existiu correlação moderada entre o tempo de aquisição da marcha com o 

tempo de fisioterapia de forma direta (ρ=0,408), estabelecendo que quanto maior o tempo  que 

a criança levou para a aquisição da marcha, maior foi o tempo de fisioterapia, o que já era 

esperado para quadros clínicos mais severos. Também observou-se que as crianças que 

adquiriram a marcha mais cedo, apresentaram IG maior (ρ=-0,338), independente do 

tratamento fisioterapêutico. 

Silva et al. (2014), elaboraram um protocolo de estimulação através de uma cartilha 

ilustrativa e demonstrativa de orientação aos pais de crianças nascidas prematuras, sendo que 

foram acompanhadas mensalmente 21 crianças até a aquisição da marcha. Ao final, as crianças 

com IG inferior a 33 semanas (17±5) adquiriram a marcha independente mais tardiamente do 

que as crianças com IG entre 33 e 37 semanas (15±2). Dados que vão ao encontro com o 
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presente estudo, em que a IG consiste em fator impactante na aquisição da marcha, já que todas 

as crianças seguiram o mesmo protocolo de estimulação. 

Coutinho, Lemos e Caldeira (2014), compararam o desenvolvimento motor de 

crianças nascidas prematuras entre 32 e 34 semanas de IG estimuladas pela fisioterapia, com 

crianças nascidas a termo. As crianças foram avaliadas com 40 semanas, 4 e 6 meses de idade 

corrigida. Nas avaliações dos 4 e 6 meses não foram observadas diferenças no desenvolvimento 

motor através da Escala Motora Infantil de Alberta, concluindo que a estimulação oportuna e 

adequada foi eficiente para promover o desenvolvimento motor de prematuros. 

A fisioterapia após a alta hospitalar tem por objetivo estimular o desenvolvimento 

motor das crianças, embora haja controvérsias quanto ao tipo de intervenção. Mas existe uma 

concordância de que seus resultados possuem efeitos positivos (FERNÁNDEZ REGO; 

GÓMEZ-CONESA, 2012). Deve-se considerar que a maturação do sistema motor de neonatos 

não é linear e pode apresentar variações individuais dentro do padrão de 

normalidade (MANACERO, SÔNIA. NUNES LAHORGUE, 2008). 

Além disso, ações fisioterápicas tem por objetivo proporcionar aos prematuros maior 

velocidade no processo de aquisição de habilidades e movimentos de controle postural para que 

atinjam o mais cedo possível, as mesmas habilidades de crianças nascidas a termo. Para que 

este objetivo seja atendido, é recomendado que as intervenções sejam desenvolvidas com a 

participação das famílias, abordando o contexto social das mesmas (COUTINHO; LEMOS; 

CALDEIRA, 2014). 

No presente estudo não foi considerado este contexto social, assim como a participação 

dos familiares no processo de acompanhamento do desenvolvimento. Porém salienta-se, que as 

crianças que participaram da pesquisa foram aquelas que retornaram para o atendimento 

ambulatorial. Assim, sugere-se que estudos posteriores considerem o fator familiar e social na 

avaliação destas crianças. 

Não foram encontrados estudos na literatura comparando aquisições motoras 

de  crianças prematuras que necessitaram de tratamento fisioterapêutico em relação às crianças 

prematuras que não necessitaram deste tratamento. Assim, também sugere-se que sejam 

desenvolvidos estudos longitudinais envolvendo a análise baropodométrica e estabilómetrica, 

assim como desenvolvimento motor de crianças prematuras acompanhadas ou não pela 

fisioterapia. Desta forma, seria possível observar as variações individuais do desenvolvimento 

motor e de programas de estimulação motora.  
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O protocolo de avaliação motora desenvolvido através da elaboração com posterior 

utilização dos índices baropodométricos, mostrou-se adequado para identificar desvios no 

mesmo plano, sendo destacado no ILL, o que não foi possível no método tradicional de análise. 

Também mostrou-se adequado na correlação com as variáveis apresentadas pelas crianças 

nascidas pré-termo.  

Crianças nascidas pré-termo demonstraram valores significativamente inferiores 

quanto a distribuição da carga corporal no sentido latero-lateral, sendo encontrada uma 

correlação positiva e moderada entre a IG e o ILL, reforçando a associação entre a 

prematuridade e valores inferiores de distribuição de carga latero-lateral  plantar. Em relação a 

pontuação proposta o grupo pré-termo apresentou classificação inferior tanto para o IAP quanto 

pra o ILL, o que fortalece a continuidade deste estudo, para a validação destes parâmetros. 

Um índice ILL menor em prematuros, pode estar relacionado ao tempo de internação 

e ventilação mecânica, além da massa ao nascer, já a maior aérea do centro de oscilação de 

pressão possui correlação com o tempo de ventilação não invasiva. Também pode-se perceber 

que a massa atual e a idade cronológica influenciaram mais no desenvolvimento motor que a 

massa ao nascer e a idade gestacional em crianças prematuras. 

Destaca-se a importância de estudos futuros envolvendo o ganho ponderal linear de 

massa desde o nascimento, para observar mais claramente a tendência de um desenvolvimento 

motor melhor, escala motora e ILL, das crianças com maior massa no momento da avaliação, 

para assim compreender melhor em que período este ganho de massa impacta no 

desenvolvimento motor em longo prazo. 

Não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos para 

os valores referentes ao sentido anteroposterior e dados de ACOP quando comparados a IG, 

prém crianças nascidas pré termo apresentaram maior ACOP quando correlacionado a IC, o 

que indica que crianças nascidas prematuras apresentaram pior equilíbrio. 

Crianças que precisaram de acompanhamento fisioterapêutico, apresentaram idade 

mais tardia de aquisição da marcha, porém não foram observadas diferenças nos dados 

baropodométricos, estabilométricos e escala motora entre as crianças que necessitaram de 

acompanhamento fisioterapêutico das que não precisaram. Sugere-se estudos longitudinais 

envolvendo as análises do presente estudo, acompanhadas ou não pela fisioterapia, para assim 

poder observar as variações individuais do desenvolvimento motor e de programas de 

estimulação motora. 
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APÊNDICES  

 

APÊNDICE A – Ficha de avaliação grupo 1 

APÊNDICE B – Ficha de avaliação grupo 2 
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FICHA DE AVALIAÇÃO PREMATUROS 

 

 

Data Avaliação: ___|___|___ 

Nome:_____________________________________________________________________ 

Data de nascimento ___|___|___ Idade cronológica__________________________________ 

 Idade Gestacional de Nascimento_______________________________________________ 

Massa Corporal ao nascimento: _________________Massa Corporal de Alta: ____________ 

Massa Corporal Atual: ________________Estatura ao nascimento: ____________________ 

Estatura Alta: ________________________ Estatura Atual: _________________________ 

Tipo de parto: __________________ Ápgar:_________________ Gemelar: ( ) Sim ( ) Não 

Asfixia perinatal: ( ) Sim ( ) Não Aspiração de Mecônio: : ( ) Sim ( ) Não 

Hospital de Origem:___________________________________________________________ 

Período de internamento no hospital de origem______________________________________ 

Período de internamento na UTIN _______________________________________________ 

 

1. Dados da Mãe: 

Nome da mãe: _____________________________________________________________ 

Data de nascimento ___|___|____Idade da mãe ao nascimento criança: ________________ 

Quantidade de gestações:___________________Quantidade de Partos:________________ 

TORCHS(Toxoplasmose/Outras doenças/Rubéola/Citomegalovírus/Herpes- grupo de 

infecções perinatais de origem parasitária, viral e bacteriana)__________________________ 

 

2. Pulmonar: 

- Ventilação Mecânica Invasiva: ( ) Sim ( ) Não Quantos dias?_________________________ 

Observações: ________________________________________________________________ 

- Ventilação Não Invasiva: ( ) Sim ( ) Não  Quantos dias?_____________________________ 

Observações: ________________________________________________________________ 

- Oxigênio inalatório ( ) Sim ( ) Não Quantos dias?__________________________________ 

Observações: ________________________________________________________________ 

- Tempo total de suporte de Oxigênio____________________________________________________________________ 

- Membrana Hialina ( ) Sim ( ) Não      Surfactante ( ) Sim ( ) Não    

Quantas aplicações de Surfactante? ____________Displasia broncopulmonar: ( ) Sim ( ) Não 

- Outros dados relevantes_______________________________________________________ 

  

3. Intercorrências: 

- Hipertensão Pulmonar: ( ) Sim ( ) Não __________________________________________ 

- Retinopatia: ( ) Sim ( ) Não           Necessitou de fotocoagulação à Laser: ( ) Sim ( ) Não  

- Hemorragia Peri-intraventricular: ( ) Sim ( ) Não                    Grau: ( ) I ( ) II ( ) III ( ) IV  

- Enterocolite necrosante: ( ) Sim ( ) Não   Tratamento  Cirúrgico: ( ) Sim ( ) Não 

  Bolsa de  Colostomia: : ( ) Sim  ( ) Não  Retirada: ( ) Sim ( ) Não Tempo de uso: ________ 

- Cardiopatia : ( ) Sim ( ) Não Qual?_____________________________________________ 

   Tratamento Cirúrgico: ( ) Sim ( ) Não 

-Parada Cardiorespiratória: ( ) Sim ( ) Não       Dados da reanimação:___________________ 

___________________________________________________________________________ 

- Outros dados relevantes_______________________________________________________ 

 

4. Outros  

-Traqueostomia : ( ) Sim ( ) Não       Retirada: : ( ) Sim ( ) Não 

 Tempo de traqueostomia: ______________________________________________________ 
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-Gastrostomia: ( ) Sim ( ) Não     Retirada:  ( ) Sim ( ) Não 

 Tempo de Gastrostomia:_______________________________________________________ 

- Icterícia: ( ) Sim ( ) Não             Fototerapia: ( ) Sim ( ) Não 

 Exossanguineotransfusão: ( ) Sim ( ) Não 

 

5. Desenvolvimento motor em meses ( segundo responsável): 

Sentou: _________________________ Engatinhou: _______________________________ 

Em pé: __________________________Marcha sem apoio __________________________ 

 

6. Reinternação: ( ) Sim ( ) Não  Quantas vezes? ___________________________________ 

Motivo:____________________________________________________________________ 

 

7. Fisioterapia: : ( ) Sim ( ) Não        Por quanto tempo?_______________________________ 

8. Outras ingormações relevantes:________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO GRUPO A TERMO 

 

 

Data Avaliação: ___|___|___ 

 

Nome:___________________________________________________________________ 

Data de nascimento ___|___|___ Idade Cronológica _______________________________ 

Idade Gestacional ao Nascimento______________________________________________ 

Massa corporal ao Nascimento________________Massa corporal  Atual ______________ 

Estatura ao nascimento: ______________________Estatura Atual: ___________________ 

Tipo de parto: _____________________________ Ápgar:__________________________  

Gemelar: ( ) Sim  ( ) Não 

 

Desenvolvimento motor em meses (segundo responsável): 

Sentou: _________________________ Engatinhou: ______________________________ 

Em pé: __________________________Marcha sem apoio _________________________ 

 

Alguma doença prévia: _____________________________________________________ 

Fratura: _________________________________________________________________ 

Internamentos: ____________________________________________________________ 
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ANEXO 

 

ANEXO A – Escala de desenvolvimento motor 
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ESCALA DE DESENVOLVIMENTO MOTOR 

 

1) MOTRICIDADE FINA 

 

2 Anos - construção de uma torre:  

Material: com 12 cubos em desordem. 

Tomam-se quatro e, com eles é montada uma torre diante da criança (figura 4). “faça você uma igual” 

sem desmontar o modelo). A criança deve fazer a torre de quatro ou mais cubos quando lhe for indicado 

(ela não deve brincar com os cubos antes nem depois). 

 

 

 
Figura 10 - 2 Anos - construção de uma torre 

Fonte: NETO, 2002. 

 

3 anos – construção de uma ponte:  

Material:  12 cubos em desordem. 

Tomam-se três, e com eles, se constrói uma ponte diante da criança (figura 5). “Faça você algo 

semelhante” (sem desmontar o modelo). Pode-se ensinar várias vezesa forma de faze-lo. É sufiente que 

a ponte continue montada, ainda que não esteja muito equilibrada. 

 
 

Figura 11- 3 anos – construção de uma ponte 

Fonte: NETO, 2002. 

 

4 anos – enfiar a linha na agulha:  

Material: Linha número 60 e agulha de costura (1centímetro X 1 milímetro). 

Para começar, mãos separadas  a uma distância de 10 centímetros. A linha passa pelos dedos em 2 

centímetros. O comprimentro total da linha é de 15 centímetros (figura 6). Duração: 9 segundos. Ensaios: 

dois. 
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Figura 12 - 4 anos – enfiar a linha na agulha: 

Fonte: NETO, 2002. 

 
5 anos – fazer um nó: 

Material: Um par de cordões de sapatos de 45 centímetros e um lápiz. 

“Preste  atenção no que faço”. Fazer um nó simples (figura 7). “Com este cordão você irá fazer um nó 

em meu dedo como eu fiz no lápis”. Aceita-se qualquer tipo de nó, desde que não desmanche. 

 

 

 
Figura 13 - 5 anos – fazer um nó 

Fonte: NETO, 2002. 

 

6 anos- labirinto: A criança deve traçar com um lápis uma linha contínua da entrada até a primeira saída 

do primeiro labirinto e imediatamente iniciar o próximo  (figura 8). Após 30 segundos de repouso, 

começar o mesmo exercício com a mão esquerda. 

 

 
Figura 14 - labirinto 

Fonte: NETO, 2002. 

 

- Erros: A linha ultrapassar o labirinto mais de duas vezes com a mão dominante e mais de três vezes 

com a mão não dominante; o tempo máximo ser ultrapassado; levantar mais de uma vez o lápis do papel.  

- Duração do teste: 1 minuto e 20 segundos com a mão dominante e 1 minuto e 25 segundos para a mão 

não dominante. 

- Tentativas: duas para cada mão. 
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7 anos- bolinhas de papel: Fazer bolinha compacta com um pedaço de papel seda (5 centímetros X 5 

centímetros) com uma só mão; a palma deve esatar para baixo, e é proibida a ajuda da outra mão (figura 

9). Após 15 segundos de repouso, o exercício deve ser realizado com a outra mão. Observar se há 

sincinesias (movimentos involuntários). 

 
Figura 15- 7 anos- bolinhas de papel 

Fonte: NETO, 2002. 

 

- Erros: Tempo máximo ser ultrapassado; a bolinha ser pouco compacta. 

- Duração: 15 segundos para a mão dominante e 20 segundos para a mão não dominante. 

- tentativas: duas para cada mão.  

 
8 anos- Ponta do polegar: com a ponta do polegar , tocar com a máxima velocidade possível os dedos 

da mão, um após o outro, se repetir a sequência, inicia-se do dedo menosr para o polegar, retornando 

novamente para o menor (figura 10). O mesmo exercício deve ser realizado com a outra mão. 

 
 

 
Figura 16 - 8 anos- Ponta do Polegar 

Fonte: NETO, 2002. 

 
- Erros: tocar várias vezes o mesmo dedo; tocar dois dedos ao mesmo tempo; esquecer um dedo; 

ultrapassar o tempo máximo. 

- Duração: cinco segundos. 

- tentativas: duas para cada mão. 

 

9 anos - lançamento de uma bola: arremessar uma bola (6 centímetros de diâmetro), em um alvo de 25 

X 25 centímeros, situado na altura do peito, 1,50 metro  de  distância  (lançamento  a  partir  do  braço  

flexionado,  mão  próxima  do  ombro,  pés juntos). Erros: deslocar de modo exagerado o braço ;não 

fixar o cotovelo ao corpo durante o  arremesso;  acertar  menos  de  duas  vezes  sobre  três  com  a  mão  

dominante  e  uma  sobre  três com a mão não dominante. Tentativas: três para cadamão (figura 11). 
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Figura 17- 9 anos: lançamento de uma bola. 

Fonte: NETO, 2002. 

 

10 anos – círculo com o polegar: A ponta do polegar esquerdo deve estar sobre a ponta do índice direito 

e, depois ao contrário. O índice direito deixa a ponta do polegar esquerdo e, desenhando uma 

circunferência ao redor do índice esquerdo, vai buscar a ponta do polegar esquerdo; entretanto, 

permanece o contato do índice esquerdo com o polegar direito. Dez movimentos sucessivos regulares 

devem ser feitos com a maior velocidade possível em um espaçode tempo de 10 segundos. Em seguida, 

o  participante  fecha  os  olhos  e  continua  assim  por  realizar  mais  dez  movimentos (figura 12). 

- Erros:  o movimento ser mal-executado; haver menos de 10 círculos; executar a tarefaapenas com os  

olhos abertos. 

- Tentativas: três. 

 

 

 
 

Figura 18 -  8 anos – círculo com o polegar. 

Fonte : NETO, 2002. 

 

11 anos – agarrar uma bola:  agarrar com uma mão uma bola (6 centímetros de diâmetro), lançada desde 

3 metros de distância. O  participante deve manter o braço relaxado ao longo  do corpo até que se diga 

"agarre". Após  30 segundos de repouso, o mesmo exercício deve ser  feito com a outra mão (figura 13). 

 

 
Figura 19 – 11 anos – agarrar uma bola. 

Fonte : NETO, 2002. 

- Erros: agarrar  menos de três vezes sobre cinco com a mão dominante; menos de duas vezes sobre 

cinco com  a mão não-dominante.  

-Tentativas: cinco para cada mão. 
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2) MOTRICIDADE GLOBAL 

 

2 anos – subir em um banco : Subir, com apoio, em um banco de 15cm de altura e descer. (Banco 

situado ao lado de uma parede) figura 14. 

  

 

 
Figura 20 - 2 anos – subir em um banco 

Fonte : NETO, 2002. 

 

3 anos – saltar sobre uma corda : Com os pés juntos: saltar por cima de uma corda estendida sobre o 

solo (sem impulso, pernas flexionadas), figura 15.  

- Erros: os pés estarem separados; o participante perder o equilíbrio e  cair.  

- Tentativas: três (duas tentativas deverão serpositivas). 
 

 

 

 
Figura 21 – 3 anos – saltar sobre uma corda 

Fonte : NETO, 2002. 

 

4 anos – saltar sobre o mesmo lugar: Dar  saltos,  sete  ou  oito  sucessivamente,  sobre  o  mesmo  lugar  

com  as  pernas  ligeiramente  flexionadas (figura 16).  

- Erros: movimentos não simultâneos de ambas as pernas, cair sobre os calcanhares.  

- Tentativas: duas. 

 

 
Figura 22 - 4 anos – saltar sobre o mesmo lugar  

Fonte: NETO, 2002. 
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5 anos – saltar sobre uma altura de 20 centímetros: com os pés juntos: saltar sem impulso uma altura 

de20cm (figura 17).  

- Material: dois suportes com  uma  fita  elástica  fixada  nas  extremidades  dos  mesmos,  altura de 

20centímetros.   

- Erros:  tocar  no elástico; cair (apesar de não ter tocado no elástico); tocar no chão com as mãos.  

- Tentativas:  três, sendo que duas deverão ser positivas. 

 

 

 
Figura 23 - 5 anos – saltar sobre uma altura de 20 centímetros 

Fonte: NETO, 2002. 

 

6 anos - caminhar em linha reta: Com  os  olhos  abertos,  percorrer  2  metros  em  linha  reta,  

posicionando  alternadamente  o  calcanhar de um pé contra a ponta do outro (figura 18). - Erros: afastar-

se da linha; balanceios; afastar um pé do outro; execução ruim. 

- Tentativas: três 

 

 
Figura 24- 6 anos- caminhar em linha reta 

Fonte: NETO, 2002. 

 

 

7 anos – pé manco: Com os olhos abertos, saltar ao longo de uma distância de 5 metros com a perna 

esquerda, a  direita flexionada em ângulo reto com o joelho, os braços relaxados ao longo do corpo 

(figura  19).  Após  um  descanso  de  30  segundos,  o  mesmo  exercício  com  a  outra  perna.   

- Erros: distanciar-se  mais  de  50cm  da  linha;  tocar  no  chão  com  a  outra  perna; balançar  os  

braços.  

- Tentativas: duas para cada perna.  

- Tempo indeterminado. 
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Figura 25 – 7 anos – pé manco 

Fonte: NETO, 2002. 

 

8 anos – saltar em uma altura de 40 centímetros: Com os pés juntos: saltar sem impulso uma altura 

de40cm (figura 20). Material: dois suportes  com  uma  fita  elástica  fixada  nas  extremidades  dos  

mesmos,  altura de 40centímetros.   

- Erros:  tocar  no  elástico; cair (apesar de não ter tocado no elástico); tocar no chão com as mãos. 

- Tentativas: três no total, sendo que duas deverão ser positivas. 

 

 
Figura 26 - 8 anos – saltar em uma altura de 40 centímetros 

Fonte: NETO, 2002. 

 

9 anos – saltar sobre o ar: Salto no ar, flexionar os joelhos para tocar os calcanhares com as mãos (figura 

21).  

- Erros: não tocar nos calcanhares. 

- Tentativas: três. 

 
Figura 27 – 9 anos - Saltar sobre o ar 

Fonte: NETO, 2002. 

 

10 anos – pé manco com uma caixa de fósforos: Joelho  flexionado  em  ângulo  reto,  braços  relaxados  

ao  longo  do  corpo.  A  25 centímetros  do  pé  que  repousa no solo se coloca uma caixa de fósforos. 

O participante deve levá-la impulsionando-a com o pé até o ponto situado a 5 metros (figura 22).  
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- Erros: tocar no chão (ainda que uma só vez) com o outro pé; movimentos exagerados com os braços, 

a caixa ultrapassar em mais de 50 centímetros do ponto fixado; falhar no deslocamento da caixa.  

- Tentativas: três. 

 

 
Figura 28 – 10 anos – pé manco com uma caixa de fósforos 

Fonte: NETO, 2002. 

 

11 anos – saltar sobre uma cadeira: Saltar sobre uma cadeira de 45cm a 50cm com uma distância de 10 

centímetros da mesma. O encosto  será sustentado pelo examinador (figura 23). 

- Erros:perder o equilíbrio e cair, agarrar-se no encosto da cadeira.  

- Tentativas: três. 

 
 

Figura 29 – 11 anos – saltar sobre uma cadeira 

Fonte: NETO, 2002. 

 

3) EQUILÍBRIO 

 

2 anos – equilíbrio estático sobre um banco: sobre um banco de 15 centímetros de altura, deve o 

participante manter-se imóvel, pés juntos, braços relaxados ao longo do corpo (figura 24).  

- Erros: deslocar os pés, mover os braços. 

- Duração: 10 segundos. 

 
Figura 30 – 2 anos – equilíbrio estático sobre um banco 

Fonte: NETO, 2002. 

 

3 anos - equilíbrio sobre um joelho: Braços ao longo do corpo, pés juntos, apoiar um joelho no chão sem 

mover os braços ou o  outro pé. Manter esta posição, com o tronco ereto (sem sentar-se sobre o 

calcanhar). Após 20 segundos de descanso, o mesmo exercício coma outra perna (figura 25). 

- Erros: tempo inferior a 10  segundos;  deslizamentos  dos  braços,  do  pé  ou  joelho;  sentar-se  sobre  

o  calcanhar.  
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- Tentativas: duas para cada perna. 

 
Figura 31 – 3 anos – equilíbrio sobre um joelho 

Fonte: NETO, 2002. 

 

4 anos – equilíbrio com o tronco flexionado: Com os olhos abertos, pés juntos, mãos apoiadas nascostas: 

flexionar o tronco em ângulo reto  e manter esta posição (figura 26). 

- Erros: mover os  pés; flexionar as pernas; tempo inferior a  10 segundos.  

- Tentativas: duas. 

 
Figura 32 – 4 anos – equilíbrio com o tronco flexionado 

Fonte: NETO, 2002. 

5 anos – equilíbrio nas pontas dos pés: Manter-se sobre a ponta dos pés, olhos abertos, braços ao longo 

do corpo, pés e pernas juntos (figura 27).  

- Duração: 10 segundos.  

- Tentativas: três. 

 
Figura 33 – 5 anos – equilíbrio nas pontas dos pés 

Fonte: NETO, 2002. 

 

 

6 anos – pé manco estático: Com  os  olhos  abertos,  manter-se  sobre  a  perna  direita,  a  outra  

permanecerá  flexionada  em  ângulo  reto,  coxa  paralela  à  direita  e  ligeiramente em  abdução,  braços  

ao  longo  do  corpo  (figura 28). Fazer um descanso de 30 segundos, o mesmo exercício com a outra 

perna. 

- Erros: baixar mais de três vezes a perna levantada; tocar  com o outro pé no chão; saltar; elevar-se 

sobre a ponta do pé; balanceios.  

- Duração: 10 segundos.  

- Tentativas: três. 
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Figura 34 – 6 anos – pé manco estático 

Fonte: NETO, 2002. 

 
7 anos – equilíbrio de cócoras: De cócoras, braços estendidos lateralmente, olhos fechados, calcanhares 

e pés juntos (figura 29).  

- Erros: cair; sentar-se sobre os calcanhares; tocar no chão com as mãos; deslizar-se; baixar  

os braços três vezes.  

- Duração: 10 segundos.  

- Tentativas: três. 

 
Figura 35 – equilíbrio de cócoras 

Fonte: NETO, 2002. 

8 anos – equilíbrio com o tronco flexionado: com os olhos abertos, mãos nas costas, elevar-se sobre as 

pontas dos pés e flexionar o tronco em ângulo reto, membros inferiores mantendo-se extendidos 

(figura 30). 

- Erros: flexionar as pernas mais de duas vezes; moverse do lugar; tocar o chão com os calcanhares.  

-Duração: 10 segundos.  

-Tentativas: duas 

 

 
Figura 36– 8 anos- equilíbrio com o tronco flexionado 

Fonte: NETO, 2002. 

 

9 anos – fazer um quatro: manter-se  sobre  o  pé  esquerdo,  a  planta  do  pé  direito  apoiada  na  face  

interna  do  joelho  esquerdo,  mãos  fixadas  nas  coxas,  olhos  abertos  (figura  31)  Após  um  descanso  

de  30  segundos,  executar  o  mesmo  movimento  com  a  outra  perna.  

- Erros:  deixar  cair  uma  perna;  perder o equilíbrio; elevar-se sobre a ponta dos pés.  

- Duração: 15 segundos. Tentativas: duas para cada perna.   
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Figura 37 – 9anos – fazer um quatro 

Fonte: NETO, 2002. 

 

10 anos – equilíbrio na ponta dos pés com os olhos fechados: manter-se  sobre  o  pé  esquerdo,  a  planta  

do  pé  direito  apoiada  na  face  interna  do  joelho esquerdo,  mãos  fixadas  nas  coxas,  olhos  abertos  

(figura  32). Após  um  descanso  de  30 segundos,  executar  o  mesmo  movimento  com  a  outra  perna.   

 

 
 

Figura 38 – equilíbrio na ponta dos pés com os olhos fechados 

Fonte: NETO, 2002. 

 

- Erros:  deixar  cair  uma  perna; perder o equilíbrio; elevar-se sobre a ponta dos pés.  

- Duração: 15 segundos.  

- Tentativas: duas para cada perna. 

 

11 anos – pé manco estático com olhos fechados: Com  os  olhos  fechados,  manter-se  sobre  a  perna  

direita,  o  joelho  esquerdo  flexionado  em  ângulo reto, coxa esquerda paralela à direita e em  ligeira 

abdução, braços ao longo do corpo  (figura  33).  Após  30  segundos  de  descanso,  repetir  o  mesmo  

exercício  com  a  outra  perna.  

- Erros: baixar mais de três vezes a perna; tocar o chão com a perna levantada; mover-se do  

lugar; saltar. 

- Duração: 10 segundos.  

-Tentativas: duas para cada perna. 

 
Figura 39 - 11 anos – pé manco estático com olhos fechados 

Fonte: NETO, 2002. 

 

 

4) ESQUEMA CORPORAL 

 

Controle do próprio corpo - 2 a 5 anos: 
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a) Prova de imitação de gestos simples (movimentos das mãos): o participante, de pé diante do 

examinador, imitaráos movimentos de mãos e braços que este  realiza; o examinador ficará sentado 

próximo ao examinando, para poder pôr suas mãos em  posição neutra entre cada um destes gestos 

(figuras34/36). 

 

 
Figura 40 - prova de imitação de gestos simples: movimentos das mãos 

Fonte: NETO, 2002. 

 

Item 1 O examinador apresenta suas mãos abertas, com as palmas para a face da criança (40 

centímetros de distância entre as mãos a 20 centímetros do peito). 

Item 2 O mesmo procedimento com os punhos fechados. 

Item 3 Mão esquerda aberta, mão direita fechada. 

Item 4 Posição inversa a anterior. 

Item 5 Mão esquerda na vertical, mão direita na horizontal, tocando a mão esquerda em ãngulo 

reto. 

Item 6 Posicão inversa. 

Item 7 Mão esquerda em posição plana, com o polegar em nível do esterno, mão e braço direitos 

inclinados, distância de 30 centímetros entre as mãos, mão direita por cima da mão 

esquerda. 

Item 8 Posicão inversa. 

Item 9 As mãos estão paralelas, a mão esquerda esrá diante da mão direita a uma distância de 

20 centímetros, a mão esquerda está por cima da direita, desviada uns 10 centímetros. 

Previamente, pede-se a criança que feche os olhos; a profundidade pode deduzir-se do 

movimento das mãos do examinador. 

Item 10 Posicão inversa. 
Figura 41- itens prova de imitação de gestos simples: movimentos das mãos 

Fonte: NETO, 2002. 

 

"Faça  como  eu,  com  as  mãos;  olhe  bem  e  repita  o  movimento.  Vamos,  ânimo,  faça  

como eu; preste atenção".  

- Material: quadro com itens e símbolos. 

 

b) Prova de imitação de gestos simples (movimentos dos braços) 
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Figura 42 - Prova de imitação de gestos simples: movimentos dos braços 

Fonte: NETO, 2002. 

Item 11 O examinador estende o braço esquerdo, horizontalmete para a esquerda, com a 

mão aberta. 

Item 12 Ela faz o mesmo movimento, mas com o braço direito, para a direita. 

Item 13 Levantar o braço esquerdo. 

Item 14 Levantar o braço direito. 

Item 15 Levantar o braço esquerdo e estender o direito para a direita. 

Item 16 Posição inversa. 

Item 17 Estender o braço esquerdo para diante e levantar o direito. 

Item 18 Posição inversa. 

Item 19 Com os braços estendidos obliquamente, mão esquerda no alto, mão direita 

abaixo, com o tronco erguido. 

Item 20 Posição inversa. 
Figura 43- itens prova de imitação de gestos simples: movimentos dos braços. 

Fonte: NETO, 2002. 

 

- Pontuação: 

Idade cronológica Pontos 

3 anos 7 – 12 acertos 

4 anos 13 – 16 acertos 

5 anos 17 – 20 acertos 
Figura 44 : pontuação controle do próprio corpo – 2 a 5 anos. 

Fonte: NETO, 2002. 

 

Prova de rapidez (6 a 11 anos) 

Material: folha de papel quadriculado com 25 centímetros X 18 centímetros quadrados (quadro de 1cm 

de lado), lápis  preto  nº  2  e  cronômetro  (figura  40).  A  folha  quadriculada  se  apresenta  em  sentido  

longitudinal.  "Pegue  o  lápis.  Vê  estes  quadrados?  Vai  fazer  um  risco  em  cada  um,  o  mais  

rápido  que  puder.  Faça  os  riscos  como  desejar,  porém  apenas  um  risco  em  cada  quadrado. 
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Preste  muita  atenção  e  não  salte  nenhum  quadrado,  porque  não  poderá  voltar  atrás”.  O  

participante toma o lápis com a mão que preferir (mão dominante). 

Iniciar  o  mais  rápido  que  puder  até  completar  o  tempo  da  prova.  Estimular  várias  vezes: "Mais 

rápido". Tempo: 1 minuto.  

Critérios da prova:  

-  Repetir uma vez mais a prova caso os traços forem lentos e precisos ou estejam em forma de 

desenhos geométricos mostrando com clareza os critérios;  

- Observar durante a prova se o examinando apresentadificuldades na coordenação motora,  

instabilidade, ansiedade, e sincinesias. 

 

- Pontuação: 

 

Idade Números de traços 

6 anos 57-73 

7 anos 74-90 

8 anos 91-99 

9 anos 100-106 

10 anos 107-114 

11 anos 115 ou mais 
Figura 45: pontuação rapidez. 

Fonte: NETO, 2002. 

 
Figura 46 – Prova de rapidez 

Fonte: NETO, 2002. 

5) ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 

 

2 anos – tabuleiro/posição normal: Apresenta-se o tabuleiro para o participante, com abase do triângulo 

frente a ele (figura 41). Tiram-se as peças posicionando-as na frente de suasrespectivas perfurações. 

"Agora coloque  você as peças nos buracos". 

- Tentativas: duas.  

 

  
Figura 47 - 2 anos – tabuleiro/posição normal 

Fonte: NETO, 2002. 

 

3 anos – Tabuleiro/posição invertida: O mesmo material utilizado anteriormente, porém, deverá retirar 

as peças e deixá-las alinhada  com o vértice do triângulo posicionado para o participante. Dá uma volta 

no tabuleiro (figura 42). Sem limite de tempo.  

- Tentativas: duas. 
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Figura 48 - 2 anos – tabuleiro/posição invertida 

Fonte: NETO, 2002. 

 

4 anos – prova  dos palitos: dois palitos de diferentes comprimentos: cinco e seis centímetros. Colocar 

os palitos sobre a mesa. Os mesmos estarão paralelos e separados por 2,5cm (figura 43). 

"Qual  o  palito  mais  longo?  Colocar  o  dedo  em  cima  do  palito  mais  longo".  

- Três  provas  trocando de posição os palitos. Se falhar em uma das três tentativas, fazer três mais 

trocando  as posições dos palitos. Resultado positivo quando o participante acerta três de três tentativas  

ou cinco de seis tentativas. 

 

 
Figura 49 – 4 anos – prova dos palitos 

Fonte: NETO, 2002. 

 

5 anos – jogo de paciência: Colocar  um  retângulo  de  cartolina  de  14 centímetros  X  10 centímetros 

e  em sentido  longitudinal,  diante  do participante. Ao seu lado e um pouco mais próximo do 

participante, as duas metades do outro retângulo,  cortado  pela  diagonal,  com  as  hipotenusas  para  o  

exterior  e  separadas  uns centímetros (figura 44). 

"Pegue  estes  triângulos  e  junte-os  de  maneira  que  saia  algo  parecido  a  este  retângulo".  

Tentativas: três em 1 minuto. Número de tentativas:duas, sendo que cada tentativa não deverá  

ultrapassar um minuto. 

 
Figura 50 – 5 anos – jogo de paciência 

Fonte: NETO, 2002. 

 

6 anos – direita/esquerda: conhecimento sobre si: Identificar em si mesmo a noção de direita e esquerda 

(figura 45).O  examinador  não  executará  nenhum  movimento,  apenas o  examinando.  Total  de  três 

perguntas e todas deverão ser respondidas corretamente. Ex.: “Mostre-me sua mão direita...”.  

- Êxito: Três acertos sobre três tentativas. 
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Figura 51- 6 anos – direita/esquerda 

Fonte: NETO, 2002. 

 

7 anos – execução de movimentos – execução de movimentos na ordem: O examinador solicitará ao 

examinando que realize movimentos, de acordo com a seqüência abaixo (figura 46). Ex.: “Agora você 

irá colocar a mão direita na orelha esquerda...”.  

Êxito: Cinco acertos sobre 6 tentativas. 
 

1. mão direita na orelha 

esquerda 

2 mão esquerda no olho direito 3. mão direita no olho esquerdo 

4. mão equerda na orelha 

direita 

5. mão direita no olho direito 6. mão esquerda na orelha 

esquerda 
Figura 52 – 7 anos – execução de movimentos; 

Fonte: (NETO, 2002). 

 

8 anos – direita/esquerda – reconhecimento sobre o outro: O examinador se colocará de frente ao 

examinando e  perguntará: “agora você irá identificar minha mão direita”. (Figura 47). 

 

 
Figura 53 – 8 anos- direita/esquerda 

Fonte: NETO, 2002. 

9 anos – reprodução de movimentos – representação humana: Frente  a  frente,  o  examinador  irá  

executar  alguns  movimentos  e  o  examinando  irá  prestar muita atenção nos movimentos das mãos 

(figura 48).  "Eu vou fazer certos movimentos que consistem  em  levar  uma  mão  (direita  ou  esquerda)  

até  um  olho  ou  uma  orelha  (direita  ou esquerda),  desta  maneira"  (demonstração  rápida).  "Você  

fixará  no  que  estou  fazendo  e  irá fazer  o  mesmo,  não  poderá  realizar  movimentos  de  espelho".  

Se  o  participante  entendeu  o teste através dos primeiros movimentos, ele deve prosseguir; caso 

contrário, será necessária  

uma segunda explicação. Êxitos: Seis acertos sobre oito tentativas. 
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Figura 54 – 9 anos – reprodução de movimentos 

Fonte: NETO, 2002. 

 

10 anos – reprodução de movimentos – figura humana: Frente a frente, o examinador irá mostrar 

algumas figuras esquematizadas e o examinando irá prestar muita atenção nos desenhos e irá reproduzi-

los (figura 41). Os mesmos movimentos executados anteriormente (prova de nível 9). "Você fará os 

mesmos gestos e com a mesma mão do boneco esquematizado". Êxitos: Seis acertos de oito tentativas. 

- Material : figuras de boneco esquematizado de 18 centímetros x 10 centímetros; 

 
Figura 55 – 9 anos – reprodução de movimentos- figura humana 

Fonte: NETO, 2002. 

 

11 anos – reconhecimento da posição relativa de três objetos : Sentados,  frente  a  frente,  examinador  

fará  algumas  perguntas  para  o  examinando  que permanecerá com os braços cruzados. MATERIAL: 

três cubos ligeiramente separados (15 centímetros)  colocados  da  esquerda  para  a  direita  sobre  a  

mesa,  como  segue:  AZUL,  AMARELO,  VERMELHO.  

“Você vê os três objetos (cubos) que estão aqui na sua frente. Você irá responder rapidamente  

as perguntas que irei fazer".  

O examinando terá como orientação espacial (ponto de referência) o examinador.  

•  O CUBO AZUL ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO VERMELHO?  

•  O CUBO AZUL ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO AMARELO?  

•  O CUBO AMARELO ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO AZUL?  

•  O CUBO AMARELO ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO VERMELHO?  

•  O CUBO VERMELHO ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO AMARELO?  

•  O CUBO VERMELHO ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO AZUL?  

- Êxitos: Cinco acertos de seis tentativas. 

 

- Pontuação organização espacial : 
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•  Anotar positivo (+), nas provas com bons resultados. 

•  Anotar negativo (-), nas provas mal sucedidas. 

 

- Avaliação organização espacial : 

• Progredir, quando os resultados forem positivos, deacordo com o teste.  

•  Parar, quando os resultados forem negativos, de acordo com o teste. 

 

6) ORGANIZAÇÃO TEMPORAL 

 

2 anos – linguagem: Frase  de  duas  palavras,  observação  da  linguagem  espontânea.  A  prova  se  

considera  bem resolvida se a criança é capaz de expressar-se de outra forma do que com palavras 

isoladas, quer  dizer,  se  sabe  unir  ao  menos  duas  palavras;  por  exemplo:  "Mamãe  não  está",  "está 

fora... ", se consideram êxitos. Pelo contrário, "neném bobo", não tem valor.  

- Êxitos: basta um  só  êxito.  Se  dá  por  bem  resolvida  a  prova  quando consegue  repetir  ao  menos  

uma  das frases sem erro. 

 

3 anos - linguagem: repetir uma frase de 6 a 7 sílabas: "Você sabe dizer mamãe? " Diga agora "gatinho 

pequeno". Fazer então a criança repetir : 

- " Eu tenho um cachorrinho pequeno. " 

-" O cachorro pega o gato. " 

-"No verão faz calor." 

 

4 anos – linguagem: recorrer às frases: " Você vai repetir" : 

-"Vamos comprar pastéis para a mamãe. " 

-" O João gosta de jogar bola." 

 

Se a criança vacilar, anima-la a provar outra vez dizendo-lhe : "Vamos, fale. " A frase não pode ser 

repetida. 

 

4 anos – linguagem: Lembrar as frases: " Vamos continuar, você vai repetir" 

- " João vai fazer um castelo de areia. " 

- " Luís se diverte jogando futebol com seu irmão. " 

 

6 a 11 anos – estrutura espaço-temporal/simbolização de estruturas temporais: 

 

a) Reprodução por meio de golpes – estruturas temporais:  

 

 
Figura 56 – 6 a 11 anos -Reprodução por meio de golpes 

Fonte: NETO, 2002. 
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Examinador e examinando sentados frente a frente, com um lápis na mão cada um. "Você irá  escutar 

diferentes sons, e com o lápis irá repeti-los. Escute com atenção".  

- Tempo curto: em torno de 1/4 de segundo (00), dado com o lápis sobre a mesa.  

- Tempo longo: em torno de 1 segundo (0 0 0), dado com o lápis sobre a mesa.  

O examinador dará golpes da primeira estrutura da prova e o examinando repetirá os mesmos.  

O examinador golpeia outras estruturas  e a pessoa continua repetindo. Enquanto os tempos  curtos  e  

longos  são  reproduzidos  corretamente  se  passa  já  diretamente  a  prova. 

Os  movimentos (golpes com um lápis) não poderão ser vistos pelo examinando. Ensaios: Se a pessoa 

falha, nova demonstração e novo ensaio. Parar definitivamente quando a  pessoa cometer três erros 

consecutivos. Estes períodos de tempo são difíceis de apreciar; já  que importa realmente é que a 

sucessão seja correta. 

b)Simbolização (desenho) de estruturas espaciais: as estruturas espaciais podem ser representadas 

comcírculos (diâmetro de três cm.) colados  em um cartão. “Agora você irá desenhar umas esferas, aqui 

você tem um papel e um lápis, de  acordo com as figuras que irei mostrar”.  Apresenta-se  então  a  

primeira  estrutura  de  ensaio,  dando-lhe  uma  explicação  se  for  necessário. “Muito bem, vejo que 

você entendeu. Agora você irá prestar bem a atenção nas  figuras que irei mostrar e as desenhará o mais 

rápido possível neste papel”.  

- Tentativa: parar a  prova se a pessoa falhar duas estruturas sucessivas. 

 

 
Figura 57 – 6 a 11 anos –simbolização (desenho) de estruturas espaciais 

Fonte: NETO, 2002. 

 

c) Leitura – reprodução por meio de golpes: as  estruturas  simbolizadas  serão  representadas  

exatamente  da  mesma  maneira  que  as estruturas espaciais (círculos colados sobre o cartão). “Vamos 

fazer algo melhor. Apresenta outra vez os círculos no cartão e em vez do participante desenhá-los, ele 

dará pequenos golpes com o lápis”. Parar houver falha em duas estruturassucessivas. 

 

 
Figura 58 – 6 a 11 anos – Leitura – reprodução por meio de golpes 

Fonte: NETO, 2002. 

 

d) Transcrição de estruturas temporais- ditado: “Para finalizar as provas, serei eu quem dará os golpes 

com o lápis e você irá desenhá-los. ” Parar após dois erros sucessivos. 

 

 
Figura 59 – 6 a 11 anos – Transcrição de estruturas temporais- ditado 

Fonte: NETO, 2002. 
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- Resultados: Entendemos  por  êxitos  as  reproduções  e  transcrições claramente  estruturadas.  

Concedemos um  ponto  por  um  golpe  ou  desenho  bem  resolvido  e  totalizamos  os  pontos  obtidos  

nos diversos aspectos da prova. Em todos os casos convém anotar:  

1.  MÃO UTILIZADA;  

2.  SENTIDO DAS CIRCUNFERÊNCIAS; 

3.  COMPREENSÃO DO SIMBOLISMO (COM OU SEM EXPLICAÇÃO). 

 

- Pontuação:  

Idade Número de traços 

6 Anos 6-13 Acertos 

7 Anos 14-18 Acertos 
8 Anos 19- 23 Acertos 
9 Anos 24- 26 Acertos 
11 Anos 27-31 Acertos 
12Anos 32- 40 Acertos 

Figura 60 – Pontuação. 

Fonte: NETO, 2002. 

 

7. LATERALIDADE 

- Lateralidade das mãos: A criança está na posição de pé, sem nenhum objeto ao alcance de sua mão. 

“Você irá demonstrar como realiza tal movimento... 

 

 
Figura 61- lateridade das mãos 

Fonte: NETO, 2002. 

 

- Lateralidade dos olhos:  

Cartão Furado - cartão de 15 centímetros x 25 centímetros com um furo no centro de 0,5 centímetro 

(de diâmetro). “Fixa bem neste cartão, tem um furo e eu olho por ele”. Demonstração: o cartão 

sustentado pelo braço estendido vai aproximando-se lentamente do rosto. “Faça você o mesmo”.  

Telescópio (tubo longo de cartão) – Você sabe para que serve um telescópio? ”Serve para visualizar um 

objeto (demonstração). Toma, olha você mesmo...” (indicar-lhe um objeto). 
 

 
Figura 62- lateridade dos olhos 

Fonte : NETO, 2002. 

 

- Lateralidade dos pés: (bola de 6 cm de diâmetro) “Você irá segurar esta bola com uma das mãos, 

depois soltará a mesma e dará um chute, sem deixá-la tocar no chão”. Número de tentativas: duas. 
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Figura 63- lateridade dos pés. 

Fonte : (NETO, 2002). 

-Resultados: 

Lateralidade Mãos Olhos Pés 

D (direito) 3 provas com a mão 

direita 

2 provas com o olho 

direito 

2 chutes com o pé 

direito 

E (esquerdo) 3 provas com a mão 

esquerdo 

2 provas com o olho 

esquerdo 

2 chutes com o pé 

esquerdo 

I (Indefinido) 1 ou 2 provas com a 

mão direita ou com a 

mão esquerda 

1 prova com olho 

direito e uma com olho 

esquerdo 

1 chute com o pé 

direito e 1 chute com o 

pé esquerdo 
Figura 64- lateridade resultados 

Fonte : NETO, 2002. 

 

- Pontuação geral: 

DDD Destro completo 

EEE Sinistro completo 

DED/EDE/DDE Lateralidade cruzada 

DDI/EEI/EID Lateralidade indefinida 
Figura 65- lateridade pontuação geral. 

Fonte : NETO, 2002. 

 

8) RESULTADOS 

 

- Idade Motora: pontuação dos resultados dos testes expressas em meses; - Idade Cronológica: obtem-

se através através da data de nascimeto. Na Escala de Desenvolvimento Motor é convertida em meses. 

Exemplo: seis anos, dois meses e quinze dias, ou 75 meses (quinze dias ou mais equivalem a um mês);  

- Idade Motora 1: valores positivos referentes a motricidade fina expressos em meses; 

- Idade Motora 2: valores positivos referentes a motricidade global expressos em meses; 

- Idade Motora 3: valores positivos referentes a euilíbrio expressos em meses; 

- Idade Motora 4:  valores positivos referentes a esquema corporal expressos em meses;  

- Idade Motora 5: valores positivos referentes a organização espacial expressos em meses;  

- Idade Motora 6:valores positivos referentes a organização temporal expressos em meses;  

- Idade Motora Geral: Se obtém através da soma das idades motoras e após divide-se por 6;  

- Idade  Motora positiva-negativa: diferença entre Idade Motora Geral e Idade Cronológica. Considerada 

positiva quando os valores de Idade Motora Geral Superar a Idade Cronológica, caso contrário será 

considerada negativa;  

 

-Quociente Motor:  é obtido através da divisão entre Idade Motora Geral e Idade cronológica, o resultado 

multiplica-se por 100 (cem).  

- Quociente Motor 1: é obtido através da divisão entre Idade Motora 1 e Idade cronológica, o resultado 

multiplica-se por 100 (cem).  

- Quociente Motor 2: é obtido através da divisão entre Idade Motora 2 e Idade cronológica, o resultado 

multiplica-se por 100 (cem).  
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- Quociente Motor 3: é obtido através da divisão entre Idade Motora 3 e Idade cronológica, o resultado 

multiplica-se por 100 (cem). 

- Quociente Motor 4: é obtido através da divisão entre Idade Motora 4 e Idade cronológica, o resultado 

multiplica-se por 100 (cem). 

- Quociente Motor 5: é obtido através da divisão entre Idade Motora 5 e Idade cronológica, o resultado 

multiplica-se por 100 (cem). 

- Quociente Motor 6: é obtido através da divisão entre Idade Motora 6 e Idade cronológica, o resultado 

multiplica-se por 100 (cem). 

 

CLASSIFICAÇÃO IDADES CRONOLÓGICAS/MOTORAS 

ANOS MESES 

2 anos 24 meses 

2 anos e 6 meses 30 meses 

3 anos 36 meses 
3 anos e 6 meses 42 meses 

4 anos 48 meses 
4 anos e 6 meses 54 meses 

5 anos 60 meses 
5 anos e 6 meses 66 meses 

6 anos 72 meses 
6 anos e 6 meses 78 meses 

7 anos 84 meses 
7 anos e 6 meses 90 meses 

8 anos 96 meses 
8 anos e 6 meses 102 meses 

9 anos 108 meses 
9 anos e 6 meses 114 meses 

10 anos 120 meses 
10 anos e 6 meses 126 meses 

11 anos 130 meses 
Figura 66 – Classificação Idades Cronológicas/Motoras 

Fonte: NETO, 2002 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DO QUOCIENTE MOTOR 

130 ou mais Muito superior 

120 - 129 Superior 

110 - 119 Normal alto 

90 - 109 Normal médio 

80 - 89 Normal baixo 

70 - 79 Inferior 

69 ou menos Muito inferior 
Figura 67 – Classificação dos resultados do quociente motor. 

Fonte: NETO, 2002 

 
 

Os resultados positivos  obtidos nos testes são representados pelo símbolo 1 (exemplo: 

completou a prova de 3 anos = 36 meses de idade motora), resultados negativos pelo símbolo 0 

(exemplo: não completou a prova de três anos, possui idade motora inferior a 36 meses, retornando ao 

teste referente aos 2 anos) e valores parcialmente positivos são representados pelo símbolo ½ 

(exemplo:completou parcialmente a prova de 3 anos = idade motora de 30 meses.    
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8) FOLHA RESPOSTA ESCALA DE DESENVOLVIMENTO MOTOR 

 

 

Figura 68 – folha resposta Escala de Desenvolvimento Motor. 

Fonte: NETO, 2002. 


