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PREFÁCIO

Esta é uma obra inédita, que coloca a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 

e Saúde (CIF) na abordagem da fisioterapia. É inédita porque transpõe um dos maiores obstáculos iden-

tificados desde a publicação da CIF pela Organização Mundial da Saúde, em 2001, que é a sua aplicação 

prática. É abrangente porque inclui a fisioterapia como recurso terapêutico em questões de saúde tão va-

riadas como a saúde da mulher, a microcefalia, transplante de medula e síndrome genética, entre outras

O primeiro capítulo faz uma revisão dos modelos de deficiência existentes, descritos de forma a per-

mitir acompanhar sua evolução histórica. É um texto fundamental para se entender a deficiência e o 

modelo biopsicossocial apresentado pela CIF, tema do capítulo dois. Neste, o leitor terá a oportunidade 

de conhecer a estrutura e o conteúdo dessa inovadora classificação, assim como as várias possibilidades 

de sua aplicação.

O uso da CIF na clínica constitui uma das formas mais abrangentes de uso dessa ferramenta pois 

permite que cada componente de sua complexa estrutura seja considerado. O novo conceito defendido 

pela Classificação se refere a considerar a funcionalidade como resultado da interação do indivíduo com 

o contexto (ambiente e fatores pessoais) e que é avaliada por um conjunto de condições onde se incluem 

as atividades que desempenha assim como sua participação.  No capítulo três, os autores apresentam 

um modelo de instrumento de coleta de dados sobre a funcionalidade, onde se inclui as condições men-

cionadas acima e que será utilizado para apresentar cada caso clínico desta obra. 

O livro está organizado em unidades, segundo área da fisioterapia, e cada uma delas agrega um con-

junto de capítulos com temas da área. São dez unidades que incluem a fisioterapia cardiovascular, a der-

matofuncional, a fisioterapia do trabalho, a neurofuncional, a fisioterapia em oncologia, a respiratória, a 

traumato-ortopédica, a fisioterapia na saúde da mulher, em terapia intensiva e a fisioterapia esportiva.

Cada capítulo apresenta um tema, no formato de relato de caso clínico, totalizando os 50 casos do 

título. O texto descreve as questões relacionadas à condição do paciente, tendo uma estrutura comum 

a todos os capítulos. Cada tema ou capitulo contém a apresentação do caso clinico, facilitando seu en-

tendimento com a linha do tempo da história clínica e também uma lista com os termos relacionados 

ao caso e suas definições (glossário). Há também um conjunto de questões formuladas com o intuito de 

orientar a discussão sobre cada história clínica. 

A estrutura do capitulo inclui os objetivos do tratamento, com a descrição da avaliação   cinesiológica 

funcional e um quadro com os recursos diagnósticos propostos. O recurso de apresenta-los em um qua-

dro facilita o entendimento, identificando o que cada um dos recursos avalia e como se faz a avaliação. 

Há também a apresentação das metas e a descrição das intervenções propostas para cada condição 

abordada.  Além disso, para cada caso há uma avaliação segundo a CIF. Nesta, a perspectiva do paciente 



é considerada, assim como as questões importantes para sua qualidade de vida, como as limitações de 

atividades e a restrição na participação. O modelo de ficha proposto para a aplicação da CIF inclui os 

aspectos contextuais, como os fatores pessoais e do ambiente. 

Este livro inova ao mostrar como é viável o uso da CIF na prática da fisioterapia.  No entanto, embora 

com abordagem relacionada à área, pode servir de modelo a outras formas de prática de saúde. 

Os docentes do Curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará 

prestam, com esta obra, um relevante serviço à área clínica, incluindo na abordagem ao paciente, o mo-

delo biopsicossial da CIF.

Professora Associada

Departamento de Epidemiologia 

Faculdade de Saúde Pública - USP

Cassia Maria Buchalla
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Deficiência – Modelos explicativos

AUTOR:  Shamyr Sulyvan de Castro

Para que o leitor se aproprie de conceitos e definições acerca do processo 
incapacitante, serão brevemente apresentados alguns dos modelos explicati-
vos mais usados na compreensão da deficiência. Os modelos serão apresen-
tados de forma cronológica, visto que muitos deles sofrem influência dos que 
os precederam. Dessa forma, serão mostrados o Modelo de Nagi, de 1960; o 
modelo apresentado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de 1980, mos-
trado na Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvan-
tagens (CIDID); o modelo do National Center for Medical Rehabilitation Research 
(NCMRR), de 1993; o modelo do Institute of Medicine (IOM), de 1997; e o mo-
delo da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 
(CIF), de 2001, apresentado pela OMS. Para cada modelo serão apresentadas 
representações esquemáticas que evidenciam seus componentes e suas rela-
ções além de suas principais limitações. Conhecer os modelos propostos para 
explicação do processo incapacitante dará ao leitor possibilidade de compre-
ensão da evolução da abordagem da incapacidade ao longo do tempo, permi-
tindo que a importância do uso do modelo adequado seja evidenciada. Pela 
leitura do presente capítulo, o leitor poderá compreender a influência da cada 
modelo na construção de outros por meio dos aprimoramentos e ajustes reali-
zados ao longo do tempo. Além disso, o capítulo também oferece, em suas re-
ferências, material atualizado para aprofundamento conceitual a respeito dos 
modelos apresentados.
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Introdução

A funcionalidade é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 
um conceito dependente das funções do corpo, atividades e participação; a in-
capacidade, por outro lado, está relacionada às deficiências, limitação de ati-
vidades ou restrição na participação1. Apesar de serem vistos frequentemente 
como opostos, esses dois conceitos devem ser compreendidos como uma inte-
ração dinâmica  os estados de saúde (doenças, distúrbios, lesões, traumas etc.) 
e os fatores contextuais (pessoais e ambientais)1. Historicamente, o conceito 
relacionado aos aspectos mais negativos, a incapacidade, tem sido o mais es-
tudado. Isso posto, veremos adiante alguns dos principais modelos explicati-
vos do processo incapacitante para que tenha uma visão geral da evolução das 
definições e modelos até os dias atuais. Juntamente com esses modelos, serão 
apresentadas suas respectivas definições, conceitos e componentes.

Modelo de Nagi

Embora exista relato de proposição de modelo explicativo da deficiência an-
tes de 1960 2, foi nesse ano que o sociólogo Saad Nagi publica seu modelo, sendo 
este o mais citado na literatura como o primeiro. De acordo com o proposto por 
esse pesquisador, a deficiência é a expressão de uma limitação física ou mental 
em contexto social3. A abordagem de Nagi para o processo incapacitante pres-
supõe quatro componentes: patologia ativa, lesão, limitação funcional e defi-
ciência4. De acordo com o proposto por Nagi, patologia ativa tem relação com 
alterações celulares e da homeostase, pode resultar de infecção, trauma, dese-
quilíbrio metabólico, processos degenerativos ou outros processos. Lesões, por 
outro lado, seriam basicamente a perda ou anormalidade tecidual, de órgãos 
ou sistemas do corpo, ocorrendo de forma intimamente relacionada às patolo-
gias ativas e também locais secundários a essas patologias. As limitações funcio-
nais seriam restrições na performance das pessoas, como o impacto da artrite 
na capacidade de marcha ou de transferência de sedestação para bipedestação. 
A deficiência seria um conceito representativo da distância entre a capacidade 
intrínseca pessoal e as demandas do ambiente físico e social, ou seja, uma pro-
dução da interação do sujeito e seu ambiente4. O modelo proposto por Nagi está 
esquematizado abaixo.
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Figura 1.Modelo explicativo do processo incapacitante segundo Nagi5

Como principal crítica ao modelo de Nagi cita-se a linearidade do modelo. 
Por apresentar seus componentes de forma subsequente, o modelo explicativo 
de Nagi pressupõe ocorrência linear de seus elementos, restringindo o processo 
a uma concepção estática e unidirecional 4. Essa abordagem falha ao compre-
ender o processo incapacitante como dinâmico, que varia em amplitude e seve-
ridade ao longo da vida6.

Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Des-
vantagens (CIDID)

Em um esforço para propor um modelo de classificação universal e global, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1980, publicou a Classificação Inter-
nacional de Deficiências, Incapacidade e Desvantagens (CIDID). A CIDID perten-
cia à família de classificações da OMS e apresentou um modelo também linear e 
composto por quatro elementos, apresentado abaixo.

Figura 2. Modelo explicativo do processo incapacitante segundo a ICIDH.7
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Também esse modelo tem suas limitações como se restringir a uma clas-
sificação de consequências de doenças8; abordagem insuficiente ao papel do 
ambiente; sobreposição entre as dimensões lesões e deficiências e entre de-
ficiências e desvantagens; ausências de clareza a respeito da relação causal e 
temporal entre os três componentes9.

Modelo do National Center for Medical Rehabilitation Research 
(NCMRR model)

Abordagem apresentada em 1993, a partir da proposta apresentada por 
Nagi, inserindo um novo componente especificamente relacionado com as in-
fluências sociais no processo incapacitante10. No contexto desse modelo, en-
tende-se limitações sociais como restrições resultantes de políticas ou barreiras 
que limitam a realização de papéis ou negam acesso à serviços e oportunidades 
em associação à completa participação social; deficiências são limitações na 
performance de tarefas, atividades e papéis esperados em contextos pessoais e 
sociais; limitações funcionais são restrições ou ausência de habilidade de exe-
cução de uma ação de forma consistente com o objetivo de um órgão ou siste-
ma11. Seu modelo explicativo pode ser visualizado adiante.

Por ter natureza e lógica idênticas ao modelo de Nagi, este também está sujei-
to a algumas das mesmas críticas do seu antecessor. Além disso, o modelo apre-
senta omissão gráfica de variáveis pessoais, ambientais e de qualidade de vida.12

Figura 3. Modelo explicativo do processo incapacitante segundo o NCMRR.10

Modelo do Institute of Medicine (IOM model)

Esse modelo foi desenvolvido em 1997 pelo Instituto de Medicina dos EUA 
e se trata também de um aprimoramento do modelo proposto por Nagi. Apre-
senta como aprimoramento os conceitos de condições secundárias e qualida-
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de de vida e foi nomeado pelos autores como “enabling-disabling process”4. 
Condições secundárias são condições físicas ou mentais adicionais àquelas que 
ocorrem como resultado de uma condição incapacitante primária e frequente-
mente aumentam a severidade da deficiência, sendo também passíveis de pre-
venção13. Um esquema ilustrativo do modelo é apresentado adiante.

A concepção teórica desse modelo também compreende a deficiência como 
resultante do processo de interação entre o indivíduo e o ambiente. Entretan-
to, esse elemento (ambiente) não é claramente apresentado no modelo, sendo 
essa a principal limitação dessa abordagem14.

Figura 4. Modelo explicativo do processo incapacitante segundo o IOM.13
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Modelo Disability Creation Process (DCP) 

Em torno do ano de 1998, um grupo de pesquisadores propõe um modelo 
explicativo de causas e consequências de doenças, trauma ou outros prejuízos 
à integridade do indivíduo15. O DCP é baseado na interação entre o indivíduo 
e o ambiente, sendo composto por fatores de risco, fatores pessoais, fatores 
ambientais e hábitos de vida. Como fatores de risco, podem ser citados fatores 
biológicos, ambiente físico, organização social e comportamento social e indi-
vidual. Como fatores pessoais, temos os sistemas orgânicos (com variações da 
integridade para a lesão) e as capacidades (que variam de habilidade para a 
deficiência). Os fatores ambientais envolvem aspectos sociais e físicos e podem 
se configurar como obstáculos ou facilitadores. Os hábitos de vida, por outro 
lado, envolvem aspectos de participação social e situações de desvantagens.15 
Abaixo, o modelo esquemático do DCP é mostrado.

Figura 5. Modelo explicativo do processo incapacitante, segundo o Disability
Creation  Process (DCP).20

Fatores pessoais

Sistemas orgânicos
Integridade/Lesão

 Capacidades
Habilidade/Deficiência

Fatores ambientais

Facilitador Obstáculo

Fatores de risco
(Causa)

Hábitos de vida

Participação
social 

Situação de
desvantagem

Interação



39

O DCP também está exposto a críticas, entre elas, podemos verificar a ausên-
cia da inclusão da qualidade de vida em seu modelo explicativo.15

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde (CIF)

O modelo explicativo da CIF avança em seu antecessor, apresentado pela 
CIDID, no sentido de que, na classificação mais antiga, a deficiência é compre-
endida como uma limitação decorrente da lesão; o grau de severidade de defi-
ciência ou desvantagem não podem ser avaliados; fatores ambientais não são 
classificados; e uma relação entre deficiência e saúde não foi claramente apre-
sentada.16 Esse modelo apresenta como componentes as “funções e estruturas 
do corpo”, “atividades”, “participação”, “fatores ambientais”, “fatores pessoais” 
e “condições de saúde”.  Nesse contexto, funções do corpo são definidas como 
as funções fisiológicas dos sistemas do corpo, incluindo funções psicológicas; 
estruturas do corpo são partes anatômicas como órgãos, membros e seus com-
ponentes; atividade é a execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo e 
pode ser limitada, sendo representada pela dificuldade que o sujeito pode ter 
em executá-las; participação é o envolvimento em situações de vida e pode ser 
restrita por problemas que o sujeito pode experimentar no envolvimento de 
situações de vida; fatores ambientais compõem o ambiente físico, social e de 
atitude no qual as pessoas vivem e conduzem sua vida; fatores pessoais são o 
histórico particular da vida e do estilo de vida de um indivíduo e englobam as 
características do indivíduo que não são parte de uma condição de saúde ou 
de estados de saúde1. Além disso, outros conceitos são apresentados no refe-
rencial teórico da CIF, como incapacidade (resultado de uma relação complexa 
entre o estado ou condição de saúde do indivíduo e fatores pessoais com os 
fatores externos que representam as circunstâncias nas quais o indivíduo vive) 
e deficiências (são problemas nas funções ou nas estruturas do corpo como 
um desvio importante ou uma perda)1. Além disso, também define funcionali-
dade como um termo genérico para as funções do corpo, estruturas do corpo, 
atividades e participação. Ele indica os aspectos positivos da interação entre 
um indivíduo (com uma condição de saúde) e seus fatores contextuais (fatores 
ambientais e pessoais)1. Abaixo, o modelo explicativo da CIF é mostrado para 
melhor visualização.
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Figura 6. Modelo explicativo do processo incapacitante segundo a CIF.1

Por ser o modelo mais explorado na atualidade, é um modelo que coleciona 
muitas críticas. Como limitações da CIF citam-se o uso excessivamente voltado 
para o campo clínico e da reabilitação, mostrando dificuldade em sua efetiva 
aplicação; a pouca sensibilidade às questões de gênero e etnia; a subvaloriza-
ção teórica da participação e os fatores pessoais; uso dificultado no campo do 
trabalho, considerando que sua definição de deficiência pode ser uma barreira 
à valorização; e pouco uso no campo das políticas sociais17; incapacidade de 
incorporar contextos de tempo e emoção; não classifica os fatores pessoais; 
influências culturais podem não ser avaliadas; não considera estadiamento ou 
progressão de doenças; dificuldades de ser discutida com pessoas leigas; não 
determina a frequência dos desfechos estudados18; de aplicação demorada19; 
problemas na identificação do que é intrínseco e do que é extrínseco; compre-
ensão das interações entre os componentes; e distinção entre atividades e par-
ticipação dificultada15.
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Este capítulo busca apresentar a estrutura da Classificação Internacional 
de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Dessa forma, são brevemen-
te abordados sua estrutura, mostrando a composição de sua introdução; seus 
aspectos históricos e conceituais; seus aspectos estruturais e conceituais; e, 
por último, são introduzidos os anexos que constam no material publicado. 
Como há uma sequência lógica e planejada entre o Capítulo 1 e o Capítulo 2, 
informações como as definições e o modelo explicativo da CIF, já apresentados 
anteriormente, não serão abordados aqui. Além disso, as referências utilizadas 
neste capítulo podem ser usadas pelo leitor caso tenha interesse em discus-
sões mais aprofundadas sobre os temas.

Introdução

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) 
surge em um contexto de modificação de conceitos e abordagens da saúde. Até 
recentemente, a saúde era predominantemente concebida como o oposto de 
doença ou óbito, apresentando como consequência o uso de indicadores de 
“saúde” voltados para doença e óbito. A deficiência, por outro lado, era enten-
dida como um conceito relacionado às deficiências corporais, como cegueira 
ou surdez ou com restrições individuais que impossibilitam a execução de ati-
vidades de vida diária1. Nesse contexto, a CIF apresentou a deficiência como 
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um conceito abrangente, de múltiplas dimensões, relacionado à funcionalida-
de humana, englobando aspectos biológicos, psicológicos, sociais e ambien-
tais, mostrando saúde e deficiência em um espectro único, ao invés de tratá-las 
de forma separada ou polarizada. Dessa forma, a saúde e a deficiência devem 
ser compreendidas como diferentes manifestações de um mesmo domínio, a 
funcionalidade1. Além disso, a CIF apresenta-se como uma proposta global e 
padronizadora de compreensão da deficiência e como um documento de codi-
ficação e de linguagem comum para avaliação da funcionalidade1.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que a CIF seja: a) uma 
ferramenta estatística e de gestão da informação para estudos populacionais; 
b) um instrumento de pesquisa para medidas de resultados da qualidade de 
vida; c) um instrumento de planificação e avaliação clínica; d) uma disciplina 
dos desenhos curriculares e educacionais; e e) um instrumento de gestão das 
políticas sociais e de saúde2, estimulando seu uso pelos países membros.

Aspectos históricos e conceituais da CIF

A parte inicial da CIF é composta por textos informativos a respeito de seu 
processo de criação, seus objetivos, propriedades, visão geral de seus compo-
nentes, apresentação do modelo de funcionalidade e incapacidade e usos da CIF.

A CIF está inserida no conjunto de classificações conhecido como “família 
de classificações” e tem como objetivo uniformizar as informações sobre saúde 
(diagnóstico, incapacidade, razões para busca dos serviços de saúde, análise 
de prevalência de doenças e cuidados em saúde à população). As classifica-
ções pertencentes a essa família propõem uma linguagem padronizada que 
permite a comunicação e comparação em nível mundial por meio de códigos 
alfanuméricos para padronizar o registro das doenças3. A CIF está inserida nes-
sa família de classificações e compartilha de seus objetivos. Uma das classifi-
cações mais conhecidas dessa família é a Classificação Estatística Internacio-
nal de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), que usa um modelo 
baseado na etiologia, anatomia e causas externas das lesões, representando 
um instrumento útil para as estatísticas de saúde, tornando possível monitorar 
as diferentes causas de morbidade e de mortalidade em indivíduos e popula-
ções4. Entretanto, é cada vez mais importante o conhecimento do estado de 
saúde após o diagnóstico, no decorrer do tempo. A descrição das causas de 
óbito e da frequência das doenças não é suficiente para o planejamento em 
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saúde, considerando que mais informações além dessas são necessárias4, por 
isso a criação da CIF para que deficiência, funcionalidade e seus correlatos se-
jam também codificados e utilizados.

O empenho da OMS em criar a CIF remonta ao ano de 1976, quando publi-
cou a Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvanta-
gens (CIDID)5. As limitações do modelo apresentado pela CIDID foram citadas 
no capítulo anterior e diversos aprimoramentos e testes foram realizados, de 
forma que em 2001 a Assemblia Mundial da Saúde aprovou a International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)6. Definições e termino-
logias da CIF já foram apresentadas no capítulo anterior e não serão abordadas 
nesse momento.

Como principais objetivos da CIF, citam-se: a) proporcionar uma base cien-
tífica para a compreensão e o estudo da saúde e das condições relacionadas à 
saúde, de seus determinantes e efeitos; b) estabelecer uma linguagem comum 
para a descrição da saúde e dos estados relacionados à saúde para melhorar a 
comunicação entre diferentes usuários, como profissionais de saúde, pesqui-
sadores, elaboradores das políticas públicas e o público, inclusive pessoas com 
incapacidades; c) permitir comparação de dados entre países, entre disciplinas 
relacionadas à saúde, entre os serviços e em diferentes momentos ao longo do 
tempo; d) fornecer um esquema de codificação para sistemas de informações 
de saúde. A CIF pode ter aplicações relacionadas à estatística, pesquisa, clí-
nica, política social e pedagógica7. Caso o leitor queira fazer uma leitura mais 
aprofundada do material, uma versão está disponível no site da OMS*.

Aspectos estruturais e operacionais da CIF

O modelo conceitual da CIF já foi apresentado no capítulo anterior, assim 
como seus principais conceitos. Além da versão traduzida para o português do 
Brasil, já publicada, também foi disponibilizado um manual para uso da CIF8, que 
tem por objetivo facilitar e disseminar o uso da CIF.  Na Figura 1 pode-se visuali-
zar o perfil estrutural da CIF, com suas seções e subdivisões. A CIF apresenta em 
cada capítulo um conjunto de códigos que podem atingir até o 4º nível, totalizan-
do 1424 códigos9 alfanuméricos. Vejamos um exemplo: para o Capítulo/1ºNível 
temos o Funções sensoriais e dor – b2; para o segundo nível, temos b280 Sen-

*http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42407/111/9788531407840_por.pdf
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sação de dor; para o terceiro nível, b2801 Dor localizada; para o quarto nível, 
temos b28015 Dor em membro inferior. Esses códigos podem ser usados para 
classificar o estado funcional de uma pessoa e têm o propósito de servirem como 
linguagem padronizada para documentação do perfil funcional de indivíduos ou 
grupos avaliados.

Figura 1.Descrição estrutural da CIF.2

 CIF – Anexos

A publicação da CIF traz ainda em sua parte final um conjunto de anexos que 
tratam fundamentalmente de questões taxonômicas e terminológicas em seu 
Anexo 1. Dessa forma, são apresentadas e discutidas brevemente todas as defi-
nições pertinentes à funcionalidade com esquemas explicativos e exemplos es-
clarecedores da maioria delas. Em seu Anexo 2, é apresentado um guia sobre o 
processo de codificação da CIF onde são apresentadas, entre outros elementos, 
regras gerais e específicas de codificação. Nesse mesmo anexo, a OMS recomen-
da que o usuário da CIF leia atentamente a introdução e os anexos do material e 
passe por algum treinamento para a aplicação da classificação. Direcionamentos 
para esse processo de treinamento são apresentados no Anexo 2. As utilidades 
específicas da lista de atividades e participação são abordadas no Anexo 3 da CIF, 
onde são apresentadas novamente as definições de atividades e participação e 
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outros aprofundamentos nesse campo. No Anexo 4 são apresentados casos de 
uso da CIF para melhor visualização de sua utilidade por parte dos leitores. No 
Anexo 5 há uma breve discussão sobre a importância da CIF e das pessoas com 
incapacidade/deficiência. Diretrizes éticas para a utilização da CIF são apresen-
tadas no Anexo 6. Um resumo do processo de criação e revisão da CIF é descrito 
no Anexo 7. Orientações futuras para a CIF são apresentadas no Anexo 8. O Anexo 
9 traz requisitos para um sistema de informações em saúde, mínimo e ideal ou 
para pesquisas, utilizando dados da CIF. E o material se encerra com o Anexo 10, 
composto por agradecimentos aos envolvidos na criação e publicação da CIF.
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Apresentação do caso clínico

Criança de 10 meses, portadora de Síndrome de Down deu entrada em uni-
dade hospitalar apresentando quadro de desconforto respiratório importante e 
cianose. Durante avaliação inicial, encontrava-se sem suporte de oxigênio apre-
sentando-se hipoxêmica (Sat.O278%), sendo iniciado oxigenioterapia e solicita-
do internamento hospitalar para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Durante 
internamento na UTI, foram realizadas maiores investigações do caso e iden-
tificado presença de cardiopatia congênita (Defeito do Septo Atrioventricular 
– DSAV*, com hiperfluxo pulmonar). A paciente passou a desenvolver quadros 
de desconforto respiratório importante, apresentando tiragem costal, tiragem 
diafragmática e Batimento de Asas do Nariz (BAN), com cianose a esclarecer, 
sendo mantida em suporte ventilatório não invasivo (SVNI) via pronga nasal nú-
mero 4 no modo cpap com pressão de suporte PS = 12, pressão controlada PC = 
12, FR = 15, peep = 5, após algumas horas e melhora do desconforto respiratório, 
foi colocada em cpap apenas com peep = 5 FR = 0 e sem pressão de suporte. Fo-
ram solicitados pela equipe médica outros exames para maiores investigações 
do quadro respiratório (métodos laboratoriais para identificar a presença de 
doenças inflamatórias ‒ Velocidade de Hemossedimentação, ou VHS*, e outras 
alterações cardíacas e vasculares, como ecocardiograma e cateterismo). A res-
posta ao exame de VHS foi positiva, confirmando que a disfunção respiratória 
da criança era secundária à bronquiolite viral aguda*, iniciando-se tratamento 
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medicamentoso e condutas fisioterapêuticas para estabilização do quadro clí-
nico em desenvolvimento para posterior correção de disfunção cardíaca. Após 
um mês de internamento, a criança realizou o procedimento cirúrgico para cor-
reção de alteração cardíaca (DSAV). No pós-operatório na UTI, ao exame físico, 
a paciente encontrava-se com regular estado geral, corada, hidratada, acianó-
tica, anictérica, sedada, sob suporte ventilatório invasivo (PC = 15cmH2O, PS = 
15cmH2O, PEEP 5 cmH2O, FR = 25, Sens. Fluxo 0,5), com os seguintes sinais vitais: 
Frequência Cardíaca (FC) = 150bpm; Pressão Arterial Média (PAM) = 55mmHg; 
Saturação de Oxigênio por oximetria de pulso (SatO2) = 92%. A radiografia de 
tórax apresentava congestão pulmonar e a ausculta pulmonar revelava murmú-
rio vesicular presente, com creptos difusos. Na avaliação fisioterapêutica na UTI 
no período pós-operatório, observou-se que a criança apresentava desconforto 
respiratório leve com tiragem costal e não reativa ao manuseio, secundário à 
sedação, com quadro hipersecretivo em vias aéreas superiores. Após a diminui-
ção da sedação, a criança apresentava-se agitada, desorganizada no leito e com 
face de dor. Foi aplicada a escala Comfort-B para vefificar o nível de sedação, 
sendo encontrado o escore de 20 e iniciado o desmame gradativo do suporte 
ventilatório invasivo. Com diminuição das pressões e FR, a criança apresentou-
-se confortável aos parâmetros e foi utilizado o Teste de Respiração Espontânea 
(TER) com FR = 0, peep = 5, PS = 10 por 30 minutos. A criança manteve-se com 
FC = 120 Sat = 95%. Após esse período, foi extubada e mantida em cpap por 
seis horas com peep = 5, sendo gradativamente evoluído suporte ventilatório 
para alto fluxo com cateter 7 litros (O2 = 1l e ar comprimido 6l), mantendo uma 
saturação 95%. No dia seguinte, foi iniciado o desmame do alto fluxo, retirando 
primeiramente o oxigênio e depois o ar comprimido 1l a cada três horas e obser-
vando o conforto respiratório da criança, até chegar ao parâmetro de ar compri-
mido = 3l, sendo retirado o suporte e deixada em ar ambiente. Com esse quadro 
de estabilidade clínica, a equipe optou por transferi-la para enfermaria. Nesse 
momento, fora da UTI, a fisioterapia teve maior flexibilidade de conduzir a ava-
liação cinesiológica funcional da criança. Foi possível observar, além da função 
cardiopulmonar, o seu desenvolvimento motor em diferentes posturas (prono, 
supino e sentado). Nesse momento, podem-se identificar alterações posturais, 
hipotonia, dificuldade de movimentação espontânea (segurar objetos) e altera-
ção em mudanças de posturas (não conseguia sentar sozinha, transferir de sen-
tado para gatas, para joelhos, semiajoelhado e tracionar-se para de pé). Foi ob-
servado que a criança apresentava bom controle de cabeça e pouco controle de 
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tronco com apenas a reação de proteção anterior, não executa gestos a partir de 
modelos (dar tchau, bater palmas) e apresentou dificuldades na aproximação 
da equipe e quando exposta a objetos de diferentes texturas. A mãe da criança 
é acompanhante assídua e está presente em praticamente todos os momentos 
ao lado da criança hospitalizada. Seu grande desejo é que seu filho se recupere 
desse agravo e se desenvolva de forma saudável e com desenvolvimento fun-
cional dentro da normalidade.

Figura 1. Linha do tempo da evolução clínica da criança

Glossário

Defeito do Septo Atrioventricular (DSAV): o Defeito do Septo Atrioventricular 
é uma malformação cardíaca relativamente frequente, cuja prevalência é, em geral, 
cerca de 3% das cardiopatias congênitas. Está associado geralmente aos portadores 
da Síndrome de Down, tornando-se o defeito mais representativo. Seu quadro clíni-
co, em decorrência das alterações anatomofuncionais, caracteriza-se basicamente 
por hiperfluxo pulmonar, de manifestação precoce, nas primeiras semanas de vida1.

Velocidade de Hemossedimentação (VHS): é um exame de sangue utilizado 
para identificar a presença de doenças inflamatórias. Não representa a dosagem de 
uma substância específica, mas sim de várias proteínas plasmáticas. Sendo que a 
proteína mais importante é o fibrinogênio, cuja concentração aumenta duas a qua-
tro vezes nos processos inflamatórios agudos2.

Bronquiolite viral aguda (VSH – positivo): é uma síndrome respiratória 
aguda que acomete o trato respiratório inferior, mais especificamente o bron-
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quíolo terminal, em crianças menores de 2 anos de idade. Os sinais e sintomas 
iniciais da bronquiolite são de infecção de via aérea superior como rinorreia 
copiosa, obstrução nasal e tosse. Em 2/3 dos casos, ocorre febre que pode ser 
mais alta (> 39°C), mais comum na vigência de adenovírus. A criança apresenta 
anorexia e irritabilidade, porém seu estado geral é bom, diferenciando das in-
fecções bacterianas. Após três a sete dias do início do quadro, são observados 
sintomas como taquipneia e sibilância, indicando um quadro obstrutivo de via 
aérea inferior. É de extrema importância alertar e orientar os pais da criança 
quanto aos sinais de gravidade e cuidados a serem realizados2.

Objetivos

• Identificar e acompanhar alterações da função pulmonar em crianças sub-
metidas à cirurgia cardíaca;

• Apresentar estratégias de atuação multiprofissional para os cuidados in-
tensivos da criança em UTI;

• Acompanhar as limitações funcionais durante o período de internamento 
hospitalar;

• Conhecer as ferramentas de avaliação confiáveis para proporcionar me-
lhor efetividade das intervenções propostas;

• Desenvolver planos de tratamento fisioterapêutico adequado para pacien-
tes na fase pré e pós-operatório de cirurgias cardíaca em pediatria, obser-
vando as características específicas de cada criança; 

• Conscientizar a mãe da criança sobre os cuidados e estímulos que devem 
ser realizados com seu filho para favorecer adequado desenvolvimento 
neuropsicomotor após a alta hospitalar. 

1. Com base na condição de saúde da criança, quais fatores contribuem para a 
função cardiopulmonar e o desenvolvimento neuropsicomotor?

2. Quais as intervenções mais adequadas?
3. Que precauções devem ser tomadas durante as intervenções propostas?
4. Qual o prognóstico da reabilitação fisioterapêutica?
5. Como os fatores contextuais podem influenciar os resultados esperados?

QUESTÕES PARA ORIENTAR A DISCUSSÃO

?
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Avaliação e diagnóstico cinesiológico funcional

A manifestação clínica de crianças cardiopatas depende da anomalia cardí-
aca e da sua repercussão hemodinâmica, podendo comprometer o desenvolvi-
mento de órgãos vitais e até a sobrevida da criança. A maioria das cardiopatias 
congênitas pode ser tratada cirurgicamente com sucesso em razão do diagnós-
tico precoce, avanços científicos nos equipamentos, nas técnicas operatórias e 
nas habilidades e competências da equipe multiprofissional. O tratamento fisio-
terapêutico hospitalar não deve ser focado, exclusivamente, no sistema respira-
tório. Uma visão terapêutica ampla interfere positivamente na prevenção e na 
recuperação das complicações, adquiridas no período pré, peri e/ou pós-ope-
ratório. A avaliação cinesiológica funcional e o estabelecimento do diagnóstico 
fisioterapêutico são essenciais para que se possa estabelecer objetivos adequa-
dos e direcionar condutas correspondentes, visando à obtenção dos melhores 
resultados do tratamento na função cardiopulmonar, no desenvolvimento neu-
ropsicomotor e na qualidade de vida da criança e dos familiares. 

A evolução pós-operatória da cirurgia cardíaca depende de vários fato-
res, sendo a condição respiratória um dos mais importantes e que influencia 
a morbimortalidade em crianças. Dessa forma, é importante o conhecimento 
do fisioterapeuta sobre as possibilidades de complicações pós-operatória que 
o paciente pode apresentar secundário a condições intraoperatórias, como 
anestesia e parada da ventilação pulmonar na Circulação Extracorpórea (CEC). 
Assim, a atuação do fisioterapeuta inicia-se após a chegada da criança na UTI, 
verificando a Ventilação Mecânica (VM) individualizada e específica, com o pre-
enchimento de fichas de adequação e controle ventilatório contendo todos os 
dados referentes ao período de suporte ventilatório invasivo e não invasivo 
(modos e parâmetros utilizados durante o internamento na unidade). Ainda du-
rante a avaliação fisioterapêutica, a ausculta pulmonar e checagem de exames, 
como gasometria arterial e Radiografia de Tórax (RX), devem ser realizadas para 
a necessidade de possíveis ajustes da VM e do posicionamento da cânula orotra-
queal. Com a melhora do quadro clínico, a criança deve ser encaminhada para 
cuidados de uma equipe multiprofissional na enfermaria hospitalar. Assim, a 
fisioterapia juntamente com outros profissionais da saúde, pode atuar de forma 
mais específica na função motora e no desenvolvimento típico da criança com 
aplicação de escalas de avaliação. 
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Condição física

O exame físico em crianças com desconforto respiratório e cianose é limitado, uma 
vez que precisamos primeiramente otimizar o quadro clínico e repercussões existen-
tes. Porém, durante avaliação inicial da criança, deve-se verificar frequência respirató-
ria (eupneia, bradpneia, taquipneia, apneia), tipo respiratório (abdominal, torácido ou 
tóraco abdominal), ritmo respiratório, amplitude (normal, superficial ou profunda) e se 
apresenta ou não tiragem (intercostal, diafragmática, supraclavicular). A avaliação da 
função motora nesse perfil clínico de crianças se torna limitado em função das restri-
ções ocasionadas pela disfunção cardiopulmonar, principalmente quando a criança se 
encontra em unidade de terapia intensiva, uma vez que se encontram sob Ventilação 
Pulmonar Mecânica (VPM) e sob sedação profunda secundária ao procedimento ci-
rúrgico. Dentro de UTIs, alcançar adequada, mas não excessiva sedação em pacientes 
críticos é um processo complexo. A utilização de substâncias analgésicas e sedativas 
empregadas nesse contexto são extremamente potentes e necessárias, porém tanto o 
excesso de sedação quanto a sedação insuficiente são danosos para evolução clínica 
da criança. Para a maioria dos pacientes, as metas de sedação visam aliviar a ansieda-
de, promover o sono, facilitar os cuidados da equipe e manutenção adequada da ven-
tilação3-5. A avaliação do nível de sedação se baseia fundamentalmente na observação 
clínica. Essa abordagem envolve a utilização de escalas/escores para avaliação do grau 
de sedação/agitação (como exemplo utilizado no caso clínico, escala de sedação de 
Confort-B6). Para avaliação clínica do conforto respiratório da criança durante assistên-
cia respiratória, foi proposto o Teste de Respiração Espontânea (TER), colocando o pa-
ciente sob esforço da função pulmonar durante o período de 30 minutos sob Pressão 
de Suporte (PS), como protocolo de teste prévio para extubação. 

Quanto à avaliação da função motora e do desenvolvimento neuropsicomo-
tor, a fisioterapia pode aprofundar sua avaliação quando a criança já se encontra 
sem suporte ventilatório invasivo na UTI, mantendo-se em ventilação espontâ-
nea, mesmo sob suporte de oxigenioterapia ou quando ela está na enfermaria. 
Assim, foi proposta a avaliação da função motora global pela Escala Motora In-
fantil de Alberta (AIMS). A escala segue os princípios dos sistemas dinâmicos, pois 
as habilidades motoras são testadas pela observação de bebês conforme eles 
se movem em quatro posições7. Outra medida de avaliação, junto com equipe 
multiprofissional, foi a Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM), 
que se caracteriza por ser uma medida individualizada, realizada através de en-
trevista semiestruturada, em que a genitora/acompanhante responde e pontua 
as suas atividades mais importantes que se encontram em dificuldade8.
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Recursos diagnósticos propostos

Recurso O que avalia? Como avalia?

Escala Confort-B Nível de sedação

Escala clínica comportamental constituída por seis itens: alerta, 
calma/agitação, resposta respiratória (ou choro, usado em pa-
cientes fora de VM), movimento físico, tônus muscular e tensão 
facial. Cada item pode ser pontuado com valores que variam 
entre 1 e 5, podendo gerar escores entre 6 e 30 pontos. No re-
sultado, encontramos que escores entre 6 e 10 indicam super-
sedação; escores entre 11 e 23 indicam um paciente moderada-
mente sedado; e escores entre 24 e 30 indicam pouca sedação6.

Teste de Respira-
ção Espontânea 

(TER)

Avaliação clínica 
do conforto respi-

ratório

Observação do conforto respiratório, colocando o paciente sob 
esforço da função pulmonar durante o período de 30 minutos 
sob Pressão de Suporte (PS) de 7, peep = 5mmHg, FR = 0, FiO2 
≤ 40%. Devem ser observados parâmetros clínicos e funcionais 
para interromper o teste. Como sinais de intolerância ao teste: 
frequência respiratória > 35 ipm, FC acima de 140 bpm; Pres-
são Arterial Sistólica > 180 mmHg ou < 90 mmHg; sinais e sin-
tomas agitação, sudorese, alteração do nível de consciência.

Escala Motora 
Infantil de Alberta 
(Alberta Infant Mo-

tor Scale ‒ AIMS)

Desenvolvimento 
motor de crianças 

Enfoque nos movimentos espontâneos integrados, enfatizan-
do-se aspectos positivos do repertório motor, manuseando-se 
o mínimo possível o posicionamento e avaliando os movimen-
tos da criança dentro de seu contexto e de acordo com a sua 
idade. A escala é composta por 58 itens (21 observados em po-
sição prona, nove em supino, 12 sentado e 16 em pé). Ao térmi-
no da avaliação, é creditado um escore total (0-60 pontos), que 
é convertido em percentis, variando de 5 a 90%7.

Medida Canaden-
se de Desempe-

nho Ocupacional 
(COPM)

Desempenho 
ocupacional

A medida abrange três áreas de desempenho ocupacional: 
atividades de autocuidado (cuidados pessoais, mobilidade 
funcional e funcionamento na comunidade), atividades pro-
dutivas (trabalho remunerado ou não, manejo das tarefas 
domésticas, escola e brincar) e atividades de lazer (ação tran-
quila, recreação ativa e socialização). Na avaliação atribui-se 
um grau de importância a essas atividades, que varia numa 
escala de 1 a 10, de forma crescente. O terapeuta pontua, com 
o cliente, os cinco principais problemas de desempenho ocu-
pacional vivenciados, listando as atividades comprometidas 
conforme o grau de importância estabelecido. Em seguida, o 
sujeito autoavalia seu desempenho e satisfação com esse de-
sempenho também por meio de duas escalas de variação de 
1 a 10 pontos para as respectivas tarefas funcionais8,9.
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Quadro 1. Avaliação do caso clínico segundo a CIF

Funções e estruturas
do corpo Atividades Participação

Perspectiva 
da mãe da 

criança

Limitação no desenvolvimen-
to motor

 Independência

Perspectiva 
do fisiotera-

peuta

Hipersecreção VAS
Dificuldade de locomoção 
e manutenção da postura 

sentada

Hipotonia

Déficit motor

Déficit sensorial

Comprometimento no 
controle de tronco

Limitação para planejar e 
organizar os movimentos

FATORES CONTEXTUAIS
Pessoais:
• Sexo feminino
• 10 meses

Ambientais:
• Acesso venoso central
• Uso de diferentes fármacos (terapia medicamentosa)
• Ventilação Pulmonar Mecânica (VPM)
• Acompanhamento e terapia com equipe multidisciplinar

Fisioterapia em cardiopatia congênita

A atuação de uma equipe multidisciplinar nos períodos pré e pós-operató-
rio tem sido cada vez mais estimulada. Nessa equipe, o fisioterapeuta tem sido 
muito solicitado para melhorar o quadro clínico do paciente, prevenir e recu-
perar complicações pulmonares, auxiliar na reabilitação social, reduzir os efei-
tos deletérios provenientes da cirurgia e da restrição ao leito e do período de 
internamento prolongado. Para que o fisioterapeuta eleja a intervenção mais 
adequada para o paciente pediátrico, independente do período de internação, 
ele deve ter conhecimento da fisiopatologia da cardiopatia em questão, além 
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da compreensão da anatomia, do tipo de cirurgia (reparadora ou paliativa) e a 
condição clínica do paciente. Após a análise desses fatores e adequada avaliação 
cinesiológica, o fisioterapeuta consegue selecionar as abordagens mais efetivas e 
traçar as principais metas a serem oferecidas à criança com cardiopatia congênita:

Metas e intervenções

A presença de malformações cardíacas está relacionada a uma maior gra-
vidade e taxas de hospitalização maiores em infecções causadas pelo VSR. A 
hiperreatividade vascular pulmonar e a hipertensão pulmonar são responsáveis 
pela gravidade do quadro. A taxa de admissão hospitalar nesses quadros é três 
vezes maior que a da população sem doença de base, com internação em tera-
pia intensiva duas a cinco vezes mais frequente, requerem três vezes mais ven-
tilação mecânica e tem hospitalização mais prolongada, com mortalidade de 
3,4% comparada a uma taxa de 0,5% na população previamente sadia. 

Para atingir essas metas, o fisioterapeuta atuará associando sua experiência 
profissional com o uso de conhecimento e experiência clínica10. A criança com 
quadro de hipersecreção traqueobrônquica pela sua condição clínica é beneficia-
da com técnicas de higiene brônquica, específicas para faixa etária poderão ser 
realizadas na busca de manutenção da permeabilidade da via aérea. O atendimen-
to fisioterapêutico visa diminuir o trabalho respiratório e, consequentemente, o 
cardíaco, promovendo a higiene brônquica e mantendo a expansão pulmonar11.

Crianças com desconforto respiratório e com dificuldade de manutenção de 
saturação de oxigênio se beneficiam com a assistência Ventilatória Não Invasi-
va (VNI) nesse momento16. Sendo assim, o fisioterapeuta deve ter o cuidado e 
o conhecimento científico das indicações e contraindicações da aplicabilidade 
correta do recurso. Esse recurso tem como objetivo a reexpansão pulmonar, di-
minuição do trabalho respiratório, e melhora das trocas gasosa11. 

Metas
1. Estabilidade do quando clínico da criança no período pré-operatório. 

2. Controle e adequação do suporte ventilatório não invasivo.

Metas
3. Monitorização e controle do Suporte Ventilatório Invasivo no pós-operatório.

4. Evolução satisfatória no desmame ventilatório.

5. Adequação e posicionamento no leito.
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A via aérea é recoberta por uma fina camada de muco, formando uma barrei-
ra mecânica e biológica para proteger a mucosa epitelial de lesões, desidrata-
ção e agentes nocivos12. Um fator que comumente afeta o mecanismo de depu-
ração é o uso da Ventilação Mecânica (VM). A utilização da ventilação artificial 
torna o mecanismo de eliminação natural das secreções menos eficiente, de-
vido à umidificação inadequada, ao uso de sedativos e lesões da mucosa pela 
presença do tubo endotraqueal. Consequentemente, há redução da função de 
depuração mucociliar, maior produção de secreção e complicações pulmona-
res13. As principais complicações pulmonares no pós-cirúrgico pediátrico são: 
atelectasia, pneumonia, derrame pleural, pneumotórax, hipertensão pulmonar, 
hemorragia pulmonar e paralisia diafragmática, sendo as duas primeiras as 
mais frequentes. 

As técnicas de fisioterapia respiratória são amplamente utilizadas nas UTIs, 
com o objetivo de promover a permeabilidade das vias aéreas, prevenir o acú-
mulo de secreções brônquicas e manter a expansão pulmonar adequada. Os 
diferentes métodos e técnicas que promovem a remoção de secreção das vias 
aéreas são recursos amplamente aplicados na rotina de hospitais. No pós-ope-
ratório, a fisioterapia pode utilizar técnicas como a utilização da hiperinsuflação 
manual e técnicas do Reequilíbrio Toracoabdominal (RTA), com objetivo de mo-
bilizar e deslocar secreção das vias aéreas, facilitando assim o quadro obstruti-
vo e otimizando a função pulmonar14. Durante os atendimentos, o fisioterapeuta 
deve avaliar constantemente a estabilidade hemodinâmica da criança por meio 
dos seguintes parâmetros: frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de 
O2, padrão respiratório, nível de consciência, estando, assim, atento a qualquer 
mudança que exija alteração na terapia11.

A equipe multidisciplinar tem papel importante durante toda a assistência 
ventilatória, bem como no período de desmame ventilatório da criança. Du-
rante a fase de desmame, as complicações pulmonares são as principais re-
percussões ventilatórias do período pós-operatório e, apesar de não ser o fator 
principal que levou a criança ao procedimento de intubação, são levadas em 
consideração no momento da extubação. O desmame ventilatório é uma etapa 
importante do tratamento intensivo, que visa evitar a ventilação mecânica pro-
longada assim como seus riscos. O desmame da VM em pacientes pediátricos 
pode ser realizado por meio do Teste de Respiração Espontânea (TRE). É pos-
sível realizar o teste com a Ventilação de Pressão de Suporte (PSV), utilizando 
uma pressão de suporte entre 7-10 cmH2O associado a uma pressão expiratória 
final positiva (PEEP) de 5 cmH2O.17 Na prática clínica, não se verifica elevação 
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significativa no tempo de permanência na VM em crianças com Síndrome de 
Down com doença semelhante ao caso clínico. Porém, após a extubação, essas 
crianças podem evoluir por período mais prolongado com estridores laríngeo 
e edema de glote, apresentar hipoventilação pulmonar, evoluindo para atelec-
tasia e desconforto respiratório. Assim, a VMNI pode diminuir as complicações 
pós-extubação11.

A assistência fisioterapêutica na UTI não se restringe somente à função respi-
ratória. Após os procedimentos cirúrgicos, o correto posicionamento da criança 
no leito é um fator fundamental na sua recuperação no período pós-operató-
rio. Diferentes posturas podem ser adotadas para promover benefícios que são 
mantidos além da terapia. Dentre os efeitos desejáveis estão a melhora da ven-
tilação pulmonar e das trocas gasosas, redução do gasto energético, otimização 
da mecânica respiratória, bem como benefícios musculoesqueléticos, como 
evitar deformidades e encurtamentos, auxiliar na organização do desenvolvi-
mento neuropsicomotor e proporcionar o conforto da criança em cada posi-
cionamento. Manter a criança em uma mesma postura no leito pode ocasionar 
desvios posturais importantes, como retração de ombros e encurtamento de 
cadeia posterior11.

Durante avaliação da função motora na enfermaria, pode-se observar que 
a paciente apresentava um atraso do seu desenvolvimento típico. Em crianças 
com 10 meses, as fases de engatinhar, sentar, transferência da postura sentar 
para em pé com apoio já devem ser observadas. Porém, foi identificada uma 
hipotonia global na paciente com alteração importante no seu controle de tron-
co. Deve-se estimular o DNPM normal e tônus através do manuseio baseado na 
técnica Bobath com objetivos de desenvolver atividades como dissociação de 
tronco para fortalecimento da musculatura; exercícios para membros inferiores 
para fortalecimento da musculatura dos flexores de quadril e joelho; estimular 
o alcance de objetos para fortalecimento dos extensores de cabeça, pescoço, 
tronco, peitorais, abdominais e oblíquos, deltoides e supraespinhal, extensor 
ulnar do carpo, palmar longo, flexor radial do carpo; extensor radial do carpo.

Deve-se também realizar estímulos visuais, auditivos, motores e sensoriais 
através da integração sensorial, que é a habilidade em organizar, interpretar 

Metas
6. Otimizar as reações sensoriais e fornecer condições para que a criança explore o 

ambiente adequadamente.

7. Acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor.
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sensações e responder apropriadamente ao ambiente, melhorando a coorde-
nação e planejamento dos movimentos18.
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