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1. RESUMO 

Um bebê prematuro nasce antes da 37ª semana de gestação caracterizando-se pela 

imaturidade de seu organismo. A Fisioterapia Aquática (FA) pode ser uma 

alternativa para estimular o desenvolvimento de prematuros. Os objetivos deste 

estudo foram avaliar a função motora grossa de crianças prematuras submetidas a 

um programa de FA e correlacionar com a quantidade de sessões. Utilizou-se a 

Escala de Medida da Função Motora Grossa (GMFM) e foram descritos relatos dos 

responsáveis sobre o programa. Participaram sete pacientes (05 do gênero feminino 

e 02 do masculino) com idade entre 06 meses e 03 anos, com diagnóstico de 

prematuridade. Os responsáveis e crianças entravam na piscina com o 

fisioterapeuta, que utilizou principalmente técnica de Watsu associada às músicas 

infantis. Análises basearam em um delta (Δ) (Valor Pós-Valor Pré/Valor Pós x 100). 

Verificou-se a normalidade dos dados por meio do teste de Shapiro-Wilks. Foi 

utilizado a Correlação de Pearson (r) para as variáveis delta e quantidade de 

sessões. Os valores encontrados do GMFM pré e pós-intervenção de cada paciente 

foram em relação ao percentual de melhora (com seus respectivos números de 

sessões): Paciente 1 de 90,17% (30 sessões), Paciente 2 de 18,3% (21 sessões), 

Paciente 3 de 20% (10 sessões), Paciente 4 de 76,77% (19 sessões), Paciente 5 de 

71,58% (5 sessões), Paciente 6 de 47,62% (6 sessões) e Paciente 7 de 24,31% (5 

sessões).  Observou-se moderada correlação (r= 0,41) entre o percentual de 

melhora e o número de sessões realizadas por cada criança. Os depoimentos dos 

responsáveis foram registrados. Verificou-se melhora da função motora grossa de 

todos participantes por meio do GMFM e que apenas 16% da variabilidade do 

escore do GMFM pode ser explicada pela variabilidade do número de sessões. 

Relatos dos responsáveis também demonstraram evoluções das crianças.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A prematuridade é considerada um grande problema de saúde pública, que contribui 

com elevados números para morbi-mortalidade infantil e para invalidez 

(FRAVIO,1986). Os avanços na neonatolgia têm reduzido significativamente as 

taxas de mortalidade desses bebês. Entretanto, essas crianças estão sob maior 

risco, em relação às crianças nascidas a termo, de apresentar déficits de 



desenvolvimento, condições de incapacidade, além da quebra do vínculo afetivo 

mãe-bebê (SHEAHAN; BROCKWAY; TECKLIN, 2002). 

O período de gestação de uma gravidez normal é compreendido entre 38 e 42 

semanas de gestação, um bebê prematuro nasce antes da 37ª semana de gestação 

caracterizando-se pela imaturidade de seu organismo. Podem desenvolver 

problemas em todos os sistemas, destacando o sistema neurológico com 

hemorragia intracraniana e o sistema respiratório, podendo haver complicações 

respiratórias e cardíacas. (MEDSI; STARK, 2000). 

Quanto à intervenção fisioterapêutica, esta é de grande importância para a 

recuperação dos bebês prematuros, pois depende de uma avaliação detalhada para 

considerar os aspectos que o fisioterapeuta deve se ater, como estímulos motores, 

sensoriais, complicações respiratórias, músculo-esqueléticas e também de 

prevenção de anormalidades. Segundo Sheahan, Brockway e Tecklin (2002), a 

fisioterapia exerce um importante papel facilitador, pois utiliza técnicas que 

proporcionam experiências sensoriais e motoras normais que darão base para o 

desenvolvimento motor dessas crianças. 

A Fisioterapia Aquática (FA) é um recurso que utiliza a piscina de água aquecida 

como agente externo para execução de exercícios terapêuticos. O uso desse 

recurso vem crescendo no Brasil, sendo mais aceito e ocupando um lugar definitivo 

no tratamento de pacientes com lesões principalmente neurológicas e motoras, 

podendo ser uma alternativa para estimular o desenvolvimento de prematuros. Este 

estudo propôs avaliar a função motora grossa de crianças prematuras submetidas a 

um programa de FA. 

 

3. OBJETIVOS 

- Avaliar a função motora grossa pré e pós-programa de FA utilizando a Escala de 

Medida da Função Motora Grossa (GMFM) e correlacionar com o número de 

sessões realizadas por cada criança; 

- Descrever os relatos dos responsáveis sobre o desenvolvimento neuropsicomotor 

de criança após finalizar o programa de FA. 

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada nos setores de Pediatria e de Hidroterapia da Clínica de 

Fisioterapia do Centro Universitário do Planalto de Araxá (UNIARAXÁ), situada à 



Avenida Ministro Olavo Drummond, nº. 5, bairro São Geraldo, na cidade de Araxá-

MG, após a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa do UNIARAXÁ e, 

apresenta uma série de relato de casos, de natureza experimental descritiva. 

Os pacientes que participaram do estudo e os seus responsáveis legais, foram 

recrutados de forma voluntária, sendo previamente esclarecidos e orientados, 

quanto à natureza do estudo proposto, seu procedimento e assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido. A seleção desses pacientes aconteceu através de 

divulgação em consultórios de médicos pediatras e em instituição especializadas em 

atendimentos pediátricos. 

A amostra foi composta por sete pacientes (04 do gênero feminino e 03 do 

masculino) com idade entre 06 meses e 03 anos, com diagnóstico de prematuridade 

e respeitaram os critérios de inclusão e exclusão: 

Critérios de inclusão: Crianças prematuras com idade cronológica entre 06 meses 

a 03 anos com atestado médico que autorize a criança à prática na hidroterapia; 

Crianças prematuras que estejam em tratamento fisioterapêutico; Crianças 

prematuras com atraso no desenvolvimento motor, encaminhadas à clínica de 

fisioterapia. 

Critérios de exclusão: Lesões na pele; Crianças a termo ou pós-termo; Doenças 

infecciosas agudas; Problemas metabólicos instáveis; Crianças com problemas 

cardiorrespiratórios. 

Para a avaliação inicial utilizou-se identificação pessoal, constando de informações 

sobre a história gestacional, condições de parto, dados sobre o nascimento e 

intercorrências. 

Como instrumento de avaliação foi utilizado a escala GMFM, onde cada criança foi 

avaliada no período pré e pós-intervenção. Este instrumento já foi utilizado para 

quantificar a função e as mudanças nas atividades funcionais de crianças com 

paralisia cerebral e alguns outros problemas neurológicos. Esta escala contém ao 

todo 88 itens divididos em 5 dimensões, como descrito na tabela abaixo, sendo: A-  

Deitado e rolando; B- Sentado; C- Engatinhando e ajoelhado; D- Em pé; E- 

Andando, correndo e pulando. Para obter um escore total, em cada dimensão, os 

escores dos itens são somados e a partir desta soma, um escore percentual, 

comparativo com o máximo escore possível para a dimensão em questão é 

calculado. Para a obtenção de um escore geral, é realizada a média entre as 

percentagens obtidas em cada dimensão de acordo com a figura abaixo: 



 

Tabela 1: Cálculo de pontuação do GMFM. Fonte: www.fhs.mcmaster.ca/canchild 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

A primeira etapa da pesquisa consistiu na avaliação inicial e a aplicação do 

questionário GMFM para avaliação da função motora grossa em todos os pacientes, 

e posteriormente foi iniciado o programa de FA na piscina aquecida e coberta da 

Clínica de Fisioterapia do Uniaraxá com temperatura da água entre 31º a 35º, 

durante um período de 8 meses onde foram oferecidas 40 sessões, sendo duas 

sessões semanais de 45 minutos cada. As atividades foram realizadas em grupo, 

onde cada participante foi acompanhado por um responsável com quem possui um 

vínculo afetivo que teve a função de oferecer apoio à criança, a fim de que eles se 

sentissem seguros, além de fornecer estímulos durante as atividades. O 

pesquisador orientou aos responsáveis sobre as condutas utilizando principalmente 

técnica de Watsu associada às músicas infantis e brinquedos estimulando os 

participantes a realizarem alcances e movimentos coordenados. Segue as 

atividades do programa de FA:  

- Aquecimento: foi priorizando a movimentação ativa de MMII e MMSS quando todas 

as crianças estarão em contato, formando um círculo e identificando os participantes 

através de musicalização infantil, visando favorecer a estimulação de 

amplitude/mobilidade voluntária para o aquecimento muscular. 

- Movimentação de braços e pernas: foram propostos exercícios com o objetivo de 

incentivar a movimentação coordenada de membros superiores e inferiores, com 

movimentos ativos. 

- Mudanças de posturas: foi estimulada a adoção de diferentes posturas, sendo 

decúbito dorsal, ventral, sentado e de pé, no colo dos responsáveis e em seguida 

sobre os flutuadores. 

http://www.fhs.mcmaster.ca/canchild


- Relaxamento: através de musicalização, realizar exercícios de dissociação de 

cinturas pélvica e escapular com alguns exercícios de Watsu.  

Ao término da pesquisa os pacientes foram reavaliados onde foi aplicado novamente 

o questionário GMFM, e colhidos relatos dos responsáveis sobre o programa de FA.  

 

6. RESULTADOS 

RELATO DE SÉRIE DE CASOS 

 PACIENTE 1: 

Paciente G.L.M.P, prematuro nascido de 28 semanas, foi avaliado no dia 08/05/2014 

com idade cronológica de 6 meses. Apresentou escore GMFM pré de 5,9% e pós de 

60%. A criança participou de 30 sessões. Os resultados qualitativos estão descritos 

a seguir: 

Pergunta 1: O que você achou do programa de hidroterapia? “Achei muito bom, 

muito válido, pois pela história de nascimento dele...” (G. M. P. Pai do paciente 1)  

Pergunta 2: Foi observada alguma mudança na criança após a pratica de 

hidroterapia? “Sim, pois meu filho melhorou em vários aspectos, como no convívio 

social, força muscular, desenvolveu mais, melhorou muito a parte respiratória.” (G. 

M. P. Pai do paciente 1) 

 PACIENTE 2: 

Paciente T.H.S.S, prematuro nascido de 34 semanas, foi avaliado no dia 27/03/2014 

com idade cronológica de 1 ano e 7. A criança nasceu de 34 semanas, a mãe é 

portadora de anemia falciforme. Apresentou GMFM pré de 81,7% e pós de 100%. A 

criança participou de 21 sessões de FA. O s resultados qualitativos estão descritos a 

seguir: 

Pergunta 1: O que você achou do programa de hidroterapia? “Achei um programa 

muito importante.” (R. S.Mãe do paciente 2)  

Pergunta 2: Foi observada alguma mudança na criança após a pratica de 

hidroterapia? “Sim, pois minha filha melhorou muito o equilíbrio, parou de resfriar 

com frequência, consegue andar e desenvolveu muito a fala.” (R. S. Mãe do 

paciente 2)  

 PACIENTE 3: 

Paciente M.V.L, prematuro nascido de 32 semanas, foi avaliado no dia 11/11/2014 

com idade cronológica 6 meses. Apresentou GMFM pré de 20% e pós de 25%. A 

criança participou de 10 sessões. Os resultados qualitativos estão descritos a seguir: 



Pergunta 1: O que você achou do programa de hidroterapia? “Achei muito bom, 

pois minha filha ficou muito mais esperta.” (P. A. L. Mãe do paciente 3)  

Pergunta 2: Foi observada alguma mudança na criança após a pratica de 

hidroterapia? “Sim, ela ficou mais esperta, ela senta , ela esta trabalhando muito 

mais com os braços e rolando muito.” (P. A.L. Mãe do paciente 3)  

 PACIENTE 4: 

Paciente K.E.M.S, prematuro nascido 31 de semanas, foi avaliado no dia 08/04/2014 

com idade cronológica de 09. Apresentou GMFM pré de 8,2 e pós de 35,3%. A 

criança participou de 19 sessões. Os resultados qualitativos estão descritos a seguir: 

Pergunta 1: O que você achou do programa de hidroterapia? Muito bom pois ele 

gosta muito de água. (E. A. M. S. Mãe do paciente 4)  

Pergunta 2: Foi observada alguma mudança na criança após a pratica de 

hidroterapia? “Sim, pois ele melhorou a convivência com as outras crianças e ele 

não sentava agora senta e muitas outras coisas que a hidroterapia junto com a 

fisioterapia trouxe de bom para o desenvolvimento dele.” (E. A. M. S. Mãe do 

paciente 4)   

 PACIENTE 5: 

Paciente V.F.G, prematuro nascido de 34 semanas, foi avaliado no dia 05/06/2014 

com idade cronológica de 10. Apresentou GMFM pré de 27% e pós de 95%. A 

criança participou de 5 sessões. O s resultados qualitativos estão descritos a seguir: 

Pergunta 1: O que você achou do programa de hidroterapia? “Achei muito bom, 

apesar da V.F.G ter participado de poucas sessões.” (K. F. Mãe do paciente 5)  

Pergunta 2: Foi observada alguma mudança na criança após a pratica de 

hidroterapia? “Sim, ela se interagiu mais, e gostava muito de água.” (K. F. Mãe do 

paciente 5)  

 PACIENTE 6: 

Paciente S.A.N, prematuro nascido de 26 semanas, foi avaliado no dia 06/11/2014 

com idade cronológica de 08. Apresentou GMFM pré de 11% e pós de 21%. A 

criança participou de 6 sessões de FA. 

Pergunta 1: O que você achou do programa de hidroterapia? Gostei muito pois a S. 

amou a água. (B. S. A. N Mãe do paciente 6)  

Pergunta 2: Foi observada alguma mudança na criança após a pratica de 

hidroterapia? Sim apesar dela não entrou muitas vezes, mais ela melhorou muito os 

movimentos principalmente de braço. (B. S. A. N Mãe do paciente 6) 



 PACIENTE 7: 

Paciente E.G.E.L.S, prematuro nascido de 33 semanas, foi avaliado no dia 

15/05/2014 com idade cronológica de 01 ano e 06. Apresentou GMFM pré de 60,4% 

e pós de 79,8%. A criança participou de 5 sessões. Os resultados qualitativos estão 

descritos a seguir: 

Pergunta 1: O que você achou do programa de hidroterapia? “Gostei pois minha 

filha desenvolve muito na água.”(A. E. L. Mãe do paciente 7)  

Pergunta 2: Foi observada alguma mudança na criança após a pratica de 

hidroterapia? “Sim, ela gosta muito e a agua ajudou muito nos problemas 

respiratórios e ela ficou mais forte.” (A. E. L. Mãe do paciente 7)  

Após observar os valores pré e pós-intervenção podemos afirmar que todos os 

pacientes que participaram desta pesquisa melhoraram a função motora grossa 

após o programa de FA.  

As análises dos resultados basearam em um delta (Δ) (Valor Pós-Valor Pré/Valor 

Pós x 100). Verificou-se a normalidade dos dados por meio do teste de Shapiro-

Wilks. A tabela 1 apresenta os valores encontrados do GMFM pré e pós-intervenção 

de cada paciente foram em relação ao percentual de melhora (com seus respectivos 

números de sessões): Paciente 1 de 90,17% (30 sessões), Paciente 2 de 18,3% (21 

sessões), Paciente 3 de 20% (10 sessões), Paciente 4 de 76,77% (19 sessões), 

Paciente 5 de 71,58% (5 sessões), Paciente 6 de 47,62% (6 sessões) e Paciente 7 

de 24,31% (5 sessões).   

Tabela 1: Escore total GMFM Pré e Pós-intervenção, Número de sessões realizadas 

e Valor Delta (Percentual de melhora) de cada paciente. 

PREMATUROS 

 GMFM PRÉ (%) GMFM PÓS (%) Nº SESSÕES 

REALIZADAS 

% Melhora 

PACIENTE 1 5,9 60 30 90,17 

PACIENTE 2 81,7 100 21 18,3 

PACIENTE 3 20 25 10 20 

PACIENTE 4 8,2 35,3 19 76,77 

PACIENTE 5 27 95 5 71,58 

PACIENTE 6 11 21 6 47,62 

PACIENTE 7 60,4 79,8 5 24,31 

 



Quando analisado o percentual de melhora de cada paciente e correlacionamos com 

o número de sessões realizadas é possível observar uma moderada correlação (r= 

0,41) Gráfico1, o que indica que houve melhora da função motora grossa de todos 

participantes por meio do GMFM e que apenas 16% da variabilidade do escore do 

GMFM pode ser explicada pela variabilidade do número de sessões. Os relatos dos 

responsáveis também demonstraram evoluções das crianças 

 

 

Gráfico 1: Correlação entre o percentual de melhora e o número de sessões realizadas de 

cada paciente. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos neste estudo nos permite relatar que a FA pode ser utilizado 

como instrumento terapêutico eficaz na aquisição e melhora da função motora 

grossa de crianças prematuras. O estudo também demonstrou que a escala GMFM 

pode ser usado como um instrumento eficaz para a mensuração da funcionalidade 

dessas crianças. 

Devido à amostra pequena, novas pesquisas são necessárias para confirmação 

desses achados. 
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