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RESUMO 

Introdução: O desenvolvimento motor é um processo sequencial e contínuo que se 

inicia desde a vida intrauterina, o qual permanece por todo processo de crescimento. 

Condições biológicas e ambientais são fatores de risco que influenciam no atraso do 

desenvolvimento da criança. Objetivo: Avaliar o desenvolvimento motor de crianças 

com atraso motor antes e após serem submetidas à Fisioterapia Aquática. 

Metodologia: O estudo está sendo realizado na Clínica Escola de Fisioterapia do 

Centro Universitário do Planalto Araxá (UNIARAXÁ), após aprovação pelo CEP 

protocolo no 02298/07. O instrumento utilizado para avaliação da função motora 

grossa foi o GMFM. Participam do estudo crianças com idade cronológica entre 06 

meses a 3 anos com risco de apresentar atraso no desenvolvimento motor. Foram 

excluídas as crianças que apresentassem lesões na pele, problemas metabólicos 

instáveis, doenças infecciosas agudas e alterações respiratórias graves e/ou 

cardíacas. As crianças estão realizando o tratamento 2 vezes por semana com 

duração de 45 minutos cada sessão. Resultados: Foram avaliadas e reavaliadas três 

crianças, das quais já foi possível observar melhora. Consideramos que a 

fisioterapia aquática pode ser um tratamento eficaz no desenvolvimento motor de 

crianças. 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento motor é classificado como um processo contínuo, sequencial, e 

referente à idade cronológica, pelo qual o ser humano realiza habilidades motoras, 

as quais a partir do crescimento procedem de movimentos simples e 

desorganizados, para desempenhar habilidades organizadas e complexas 

(WAYHOOD, 2003). Diz respeito às alterações no nível de funcionamento de um 

indivíduo ao longo da vida (GALLAHUE E OZMUN, 2005). Existem muitos fatores 

que podem ser apontados como causas do atraso motor, tais como baixo peso ao 

nascerem, distúrbios cardiovasculares, nascimento pré-termo, condições 

socioeconômicas baixas, desnutrição entre outras, o número de causas e a 

intensidade do comprometimento são diretamente proporcionais entre si (WILLRICH, 

2009). No desenvolvimento infantil é extremamente importante a evolução motora, 

pois esta proporciona uma base para que, posteriormente a criança consiga 

alcançar uma capacidade funcional máxima (SANTOS, 2009). O ambiente aquático 

melhora experiências sensoriais e motoras através da interação com o meio (SILVA, 

2009). Além disso, os exercícios aquáticos ampliam a experiência dos movimentos 



deficientes em crianças através do aumento da amplitude de movimento das 

articulações, fortalecimentos de músculos enfraquecidos e reeducação dos 

músculos paralisados, além de encorajamento de atividades funcionais e melhoria 

do equilíbrio e da postura (CAMPION, 2000).  

OBJETIVOS 

Avaliar o desenvolvimento motor de crianças com atraso motor antes e após serem 

submetidas à Fisioterapia Aquática. 

METODOLOGIA 

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

descritiva e observacional, realizado com crianças com atraso no desenvolvimento, 

sendo observado como critérios de inclusão crianças com idade cronológica entre 06 

meses a 3 anos e possuir risco de apresentar atraso no desenvolvimento motor. 

Foram excluídas as crianças que apresentassem lesões na pele, problemas 

metabólicos instáveis, doenças infecciosas agudas e alterações respiratórias graves 

e/ou cardíacas. O presente foi aprovado Comitê de Ética em Pesquisa do Uniaraxá 

sobre o parecer número 02298/07, e está sendo realizado na Clínica Escola de 

Fisioterapia do Centro Universitário de Araxá (UNIARAXÁ).  

DESENVOLVIMENTO 

Para realização do estudo utilizamos o instrumento Gross Motor Function 

Classification System (GMFCS) que é um Sistema Medida de Função Motora 

Grossa (GMFM), que avalia o desenvolvimento da criança e foi desenvolvido para 

diferenciar crianças com paralisia cerebral por níveis de mobilidade crianças e 

adolescentes com paralisia cerebral por níveis de mobilidade funcional, em resposta 

às necessidades de uma classificação para discriminar a gravidade da disfunção do 

movimento. Essa escala já passou pelo processo de adaptação transcultural no 

Brasil (SILVA et al, 2010). Os atendimentos são realizados duas vezes por semana 

com duração de 45 minutos cada sessão. As crianças foram avaliadas no início do 

projeto e reavaliadas antes do período das férias. A avaliação final acontecerá no 

mês de novembro.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Para composição da amostra foram avaliadas e reavaliadas três crianças, que 

tiveram sua participação autorizada pelos pais ou responsáveis através da 

assinatura do TCLE após os esclarecimentos dos procedimentos e objetivos da 



pesquisa. Os resultados das avaliações e reavaliações estão representados na 

Tabela 1. 

Tabela 1: Teste GMFM: Resultados pré e pós-intervenção. 

Crianças Pré-tratamento (%) Pós-tratamento (%) 

Paciente 1 68,68  80,97  

Paciente 2 11,19  15,26  

Paciente 3 59,14  68,79  

Segundo Freitas Junior (2005) a hidroterapia promove alongamentos, mobilizações 

articulares, ganho de forca muscular, ganho de equilíbrio e propriocepção, além de 

melhora da marcha. Em nossa pesquisa foi possível perceber a facilitação da 

movimentação ativa dos membros inferiores e superiores dentro da água podendo 

abranger distintas atividades, tais como coordenação motora grossa e fina, 

equilíbrio, musicoterapia, proporcionando interação social e o próprio estímulo 

proporcionado pelo meio. Apesar de ainda estarem na fase de intervenção às 

crianças avaliadas já apresentam melhora, evidenciando que a técnica utilizada 

pode proporcionar resultados positivos.  
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