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1. RESUMO 

O desenvolvimento motor se inicia dentro do útero, sendo um processo relacionado 

à idade cronológica, pelo qual o ser humano adquire uma enorme quantidade de 

habilidades motoras, as quais progridem de movimentos simples e desorganizados 

para a execução de habilidades motoras altamente organizadas e complexas, 

entretanto, pode ser afetado por diversos fatores externos e internos. O objetivo 

desse trabalho é avaliar o desenvolvimento de crianças com atraso motor antes e 

após serem submetidas à Fisioterapia Aquática, utilizando o Teste de Screening de 

Desenvolvimento Denver II como instrumento de avaliação. 

Palavras chave: Desenvolvimento motor, Fisioterapia Aquática, Teste Screening 

Denver II. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Para Gallahue e Ozmun (2005) o desenvolvimento motor refere-se às alterações no 

nível de funcionamento de um indivíduo ao longo do tempo. As aquisições motoras 

estão relacionadas com a idade cronológica, que é apresentada pela interação entre 

os requisitos das tarefas, pela biologia de cada indivíduo e pelas condições 

ambientais, sendo inerente às mudanças sociais e intelectuais. Diversos fatores 

podem colocar em risco o desenvolvimento normal de uma criança, englobando uma 

série de condições biológicas ou ambientais. (MIRANDA LC, RESEGUE R, 

FIGUEIRAS ACM, 2003). As crianças com desenvolvimento motor atípico, ou com 

risco de atrasos, necessitam de uma atenção e ações específicas, já que os 

problemas de coordenação e controle do movimento podem se prolongar até a idade 

adulta (CANTELL et al.,2003). A Fisioterapia tem a responsabilidade de contribuir 

com as pesquisas envolvendo o desenvolvimento infantil, especialmente 

relacionadas à evolução da motricidade (SANTOS et al.,2004). Segundo CAMPION 

(2000) a Fisioterapia Aquática pode ser uma maneira útil e eficaz de ampliar a 

experiência dos movimentos deficientes em crianças e influenciando no aumento da 

amplitude de movimento das articulações, no fortalecimento de músculos além de 

encorajamento de atividades funcionais e melhoria do equilíbrio e da postura. 

Alguns testes, como por exemplo, o Teste de Screening Denver II (TSDD-II), pode 

contribuir para o início da intervenção precoce e facilitar desenvolvimento futuro 

destas crianças. Pode ser utilizado em pesquisas, como triagem clínica ou na 

verificação da eficiência da intervenção precoce proposta, o que poderá refletir no 



impacto de problemas no desenvolvimento global destas crianças nos aspectos: 

motor grosso, motor fino-adaptativo, linguagem e pessoal-social. (LAMONICA, 2009 

e SILVA, 2011).  

 

3. OBJETIVOS 

Avaliar o desenvolvimento de crianças com atraso motor utilizando o Teste de 

Screening de Desenvolvimento Denver II (TSDD-II). Avaliar qualitativamente o 

desenvolvimento motor das crianças através de relatos descritivos dos 

pais/responsáveis antes e após serem submetidas à Fisioterapia Aquática. 

 

4. METODOLOGIA 

O estudo está sendo realizado na Clínica de Fisioterapia do Centro Universitário do 

Planalto de Araxá – UNIARAXÁ, nos setores de Pediatria e Hidroterapia. 

Trata-se de uma pesquisa de caráter experimental quali e quantitativa com 

abordagem descritiva e observacional realizada através de avaliação e tratamento 

visando aprimorar condutas e métodos de triagem de crianças com atraso no 

desenvolvimento. A realização deste estudo iniciou após a aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) do UNIARAXÁ. Os responsáveis legais pelos participantes 

após serem esclarecidos sobre a pesquisa assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido seguindo todos os critérios da Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS).  

As crianças serão agrupadas da seguinte maneira: Grupo 1 - Grupo Experimental:  

crianças com atraso no desenvolvimento, encaminhadas à Clínica de Fisioterapia do 

Uniaraxá e que serão submetidas à Fisioterapia Aquática. Grupo 2 - Grupo Controle 

com atraso: crianças que apresentam atraso no desenvolvimento e que não serão 

submetidos ao tratamento de Fisioterapia Aquática devido a indisponibilidade dos 

responsáveis participarem. As sessões iniciarão na primeira semana de 

Setembro/2015 e serão realizadas duas vezes por semana com duração de 30 

minutos onde os responsáveis entram na piscina com a criança e uma fisioterapeuta 

orienta os exercícios a serem realizados associados a musicalização. 

A interpretação final do teste Denver II pode ser: Normal; Suspeito ou risco para 

desenvolvimento ou Não Testável. Esses resultados serão analisados comparando 

com a quantidade de sessões realizadas por cada criança.  

5. DESENVOLVIMENTO 



Os pacientes foram avaliados individualmente para aplicação do Teste de Denver II. 

Até o momento este estudo tem sido composto de 4 crianças de ambos os gêneros 

com idade entre 6 meses e 3 anos. Também foram colhidos relatos dos 

responsáveis sobre o desenvolvimento das crianças, no qual responderam a 

seguinte pergunta: “O que você acha do desenvolvimento motor do (nome da 

criança)?”. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento os resultados obtidos pelo estudo demonstra que todas as crianças 

apresentaram o resultado da interpretação final do teste como Suspeito ou risco de 

atraso para o desenvolvimento Os relatos apontam que os responsáveis percebem 

que o desenvolvimento das crianças poderia estar melhor e/ou que pode melhorar. 

Após a intervenção com a Fisioterapia Aquática as crianças serão reavaliadas e 

espera-se que haja mudanças no desenvolvimento de cada criança. O instrumento 

utilizado nos permitirá avaliar o desenvolvimento, verificar os efeitos da Fisioterapia 

Aquática além de orientar os pais, e, se necessário os encaminhar a profissionais 

especializados quando os resultados ainda permanecerem com risco para atraso no 

desenvolvimento. 
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