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a seguir:
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DIFÍCIL

Elaborado por professores com sólida formação acadêmica em Fisioterapia, a 

presente obra é composta por um conjunto de elementos didáticos que em nossa 
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mances em provas e concursos na Fisioterapia. 
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O que você irá ver nesse capítulo:
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CAPÍTULO

1
Aspectos gerais do 
crescimento e do 
desenvolvimento 

motor Infantil

1 – INTRODUÇÃO

O crescimento e o desenvolvimento motor são fatores importantes 
que participam do processo de desenvolvimento infantil1, por isso inúme-
ros estudiosos se interessam em compreender esse tema. O conhecimen-
to e o domínio sobre os aspectos que infl uenciam no desenvolvimento 
são de extrema relevância para os profi ssionais de saúde que lidam com a 
população pediátrica, incluindo o fi sioterapeuta.

 ✓ introdução
 ✓ Crescimento

grupos etários
avaliação do crescimento

 ✓ desenvolvimento
estágio pré-embrionário
estágio embrionário
estágio fetal
teorias do controle motor

teoria neuromaturacional
teoria de sistemas dinâmicos

a relação do sistema sensorial com o movimento
o desenvolvimento psicomotor da criança

 ✓ neuroplasticidade
 ✓ Características importantes da marcha normal

análises da marcha humana
 ✓ Quadro resumo
 ✓ Quadro esquemático
 ✓ Questões comentadas
 ✓ referências
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A compreensão do crescimento e do desenvolvimento motor infantil pro-
porcionará ao profissional a capacidade de identificar, nas crianças, situações 
típicas de atraso que podem levar a um potencial risco de alterações moto-
ras. A partir da detecção precoce dos desvios no desenvolvimento é que se 
pode determinar o programa de intervenção ou estimulação mais eficaz.

2 - CRESCIMENTO

O crescimento é um fenômeno biológico e é parte vital do desenvolvi-
mento da criança. O rápido crescimento na infância depende do aumento 
do número de células (hiperplasia) e do aumento do tamanho das células 
(hipertrofia). Crescimento linear e ponderal são indicadores sensíveis de 
saúde e bem-estar, tanto de uma pessoa, quanto de uma população2. O 
crescimento também é entendido como parte do desenvolvimento infantil, 
como um mesmo fenômeno. No entanto, esses processos de crescimento 
e de desenvolvimento envolvem fenômenos diferentes em sua concepção 
fisiológica, paralelos em seu curso, porém associados em seu significado3.

Todo indivíduo nasce com um potencial genético de crescimento, que 
poderá ou não ser atingido, dependendo das condições de vida a que es-
teja submetido desde a concepção até a idade adulta. Portanto, pode-se 
dizer que o crescimento sofre influências de fatores intrínsecos (genéti-
cos, metabólicos e malformações, muitas vezes correlacionados, ou seja, 
podem ser geneticamente determinadas) e de fatores extrínsecos, entre 
os quais destacam-se a alimentação, a saúde, a higiene, a habitação e os 
cuidados gerais com a criança4.

2.1 - Grupos etários

Para avaliar o crescimento e o desenvolvimento da população pe-
diátrica, é necessária a determinação dos grupos etários para também 
determinar o que esperar da criança que está sendo avaliada. Segundo a 
Sociedade Brasileira de Pediatria5, a população pediátrica pode ser classi-
ficada de acordo com a Tabela 1:

Tabela 1 - Classificação de Grupos etários segundo  
a Sociedade Brasileira de Pediatria

Recém-nascido / neonato 0 a 28 dias

Lactente 29 dias a 2 anos
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aspeCtos gerais do CresCimento e do desenvolvimento motor infantil

17 

Pré-escolar 2 a 4 anos

Escolar 5 a 10 anos

Adolescente 11 a 19 anos

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria5

Já o Ministério da Saúde4 se utiliza de uma delimitação mais detalhada dos 
grupos etários, conforme Tabela 2.

Tabela 2 - Classificação de Grupos etários segundo o Ministério da Saúde 

Recém-nascido / neonato 0 a 28 dias

Infância

Lactente 29 dias a 2 anos

Pré-escolar 2 a 6 anos

Escolar 6 a 10 anos

Adolescente

Pré-puberal 10 a 12/14 anos

Puberal 12/14 a 14/16 anos

Pós-puberal 14/16 a 18/20 anos

Fonte: Ministério da Saúde4

2.2 - Avaliação do crescimento

Os dados antropométricos mais utilizados para avaliação do cresci-
mento são peso, estatura e medidas de perímetro cefálico. As curvas de 
crescimento constituem um importante instrumento técnico para medir, 
monitorar e avaliar o crescimento de todas as crianças e adolescentes de 
0 a 19 anos, independente da origem étnica, situação socioeconômica 
ou tipo de alimentação. Desnutrição, sobrepeso, obesidade e condições 
associadas ao crescimento e à nutrição da criança podem ser detectadas e 
encaminhadas precocemente6.

Peso/idade

Os indicadores antropométricos, incluindo o peso/idade são utilizados 
como parâmetros diretos para avaliar o estado nutricional da criança.

fisioterapia-pediatrica_13-05-2019.indd   17 13/05/2019   13:24:57
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Na proposta do cartão da criança, distribuído pelo Ministério da Saú-
de do Brasil, os pesos acima do percentil 97 são classificados como sobre-
peso; entre os percentis 97 e 3 estão classificados na faixa de normalidade 
nutricional; entre os percentis 10 e 3 são classificados como risco nutricio-
nal; entre os percentis 3 e 0,1 são classificados como peso baixo; abaixo do 
percentil 0,1 são classificados como peso muito baixo4,6.

Altura/idade

Esses dados devem ser utilizados para o acompanhamento do cres-
cimento linear da criança e a identificação das deficiências de estatura. 
Pode ainda ser relacionado ao peso (peso para estatura), tornando-se 
um índice para avaliar desnutrição aguda e sobrepeso. No caso especí-
fico de déficits de estatura, a causa mais provável é a associação entre 
dieta deficiente e ocorrência de infecções pregressas, refletindo assim o 
passado de vida da criança, sobretudo suas condições de alimentação 
e morbidade4.

Perímetro cefálico

Importante variável para avaliar crescimento da cabeça/cérebro de 
crianças nos dois primeiros anos de vida. Além dessa idade, o perímetro 
da cabeça cresce tão lentamente que sua medida não reflete alterações 
no estado nutricional. No entanto, é importante considerar que a avalia-
ção do desenvolvimento é mais sensível e detecta mais precocemente 
essas alterações. O perímetro adequado é expresso na forma de uma faixa 
de normalidade que se situa entre os percentis 10 e 906.

3 - DESENVOLVIMENTO

O processo de desenvolvimento do ser humano é caracterizado por 
alterações na fisiologia e no comportamento do organismo desde a con-
cepção até a morte. Influências genéticas e ambientais atuam sobre as cé-
lulas nervosas estimulando seu crescimento, a migração, a diferenciação, 
sua morte e a retração axônica, configurando o sistema nervoso adulto. 
Alguns desses processos são finalizados intraútero, outros continuam 
após o nascimento2. O sistema nervoso central (SNC) em torno do período 
de nascimento de um bebê a termo desenvolve-se de forma drástica. As 
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estruturas transitórias do cérebro fetal estão se organizando, e os sistemas 
de neurotransmissores ainda estão sujeitos a mudanças persistentes. O 
desenvolvimento dendrítico e a sinaptogênese continuam por meses 
ou anos após o nascimento, enquanto a mielinização, a eliminação de 
axônios e de sinapses podem continuar até a terceira década de vida. 
Considerando todas essas mudanças em curso, a infância precoce é um 
período importante na investigação da construção de redes neurais e seu 
desenvolvimento funcional7.

3.1 - Estágio pré-embrionário

O estágio pré-embrionário é caracterizado pela formação da placenta 
e disco embrionário que irá se diferenciar em duas camadas: ectoderma e 
endoderma. O ectoderma dará origem a epiderme e aos sistemas nervo-
sos central e periférico, além dos órgãos dos sentidos. O endoderma dará 
origem aos sistemas respiratórios, digestivo e cardiocirculatório. Em se-
guida uma terceira camada, o mesoderma, se formará e será responsável 
pela origem dos vasos, músculos, tendões e esqueleto ósseo7.

3.2 - Estágio embrionário

O estágio embrionário é caracterizado pela formação do tubo neural 
que irá se diferenciar em cérebro e medula espinhal, recobrindo-se pela 
dura-mater, pelo esqueleto axial e pela derme. A medula espinhal será 
o local de origem dos gânglios das raízes espinais dorsais, dos gânglios 
sensoriais dos nervos cranianos e dos gânglios autonômicos7.

3.3 - Estágio fetal

O estágio fetal é caracterizado pela formação de parte do prosencéfalo, 
pela proliferação, pela migração, pela organização neuronal e pela mie-
linização. Neste período também ocorre a proliferação celular que dará 
origem aos neurônios e às células da glia. Será observada uma migração 
das células da matriz germinativa (região periventricular) para a superfície 
do cérebro, originando o manto cortical7.

A Figura 1 apresenta um esquema dos principais eventos do desenvol-
vimento do SNC durante as fases da vida.
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Figura 1 - Esquema dos principais eventos do 
desenvolvimento do SNC durante as fases da vida

Fonte: Nevalainen7 (adaptado)

3.4 - Teorias do controle motor

Controle motor designa a regulação da postura e do movimento, e 
todo movimento, voluntário ou reflexo, é produzido pela contração de 
músculos esqueléticos. O comportamento motor é a interação de muitas 
partes corporais, o que envolve o processamento da informação sensorial, 
a integração e a tomada de decisões pelos centros de controle neural, 
bem como a execução de respostas motoras apropriadas8. No passado, 
o desenvolvimento era considerado um desdobramento de processos e 
maturação dos sistemas biológicos, de modo que os ganhos de habilida-
des motoras estavam relacionados com idades específicas somente. As 
novas teorias de controle motor reconhecem a importância da maturação 
do SNC para o desenvolvimento, mas também consideram o ambiente em 
que o indivíduo está inserido e, por isso, tentam explicar mudanças que 
ocorrem no desenvolvimento9.

3.4.1 - Teoria neuromaturacional

Historicamente, o desenvolvimento foi considerado um processo li-
near, ocorrendo em uma sequência não variável e acarretando mudanças 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre RN Lactente Criança Adolescente Adulto

Proliferação neural

Morte celular programada

Maturação do sistema 
neurotransmissor

Proliferação de células gliais

Proliferação axonal e dendrítica

Formação de sinapses

Retração axonal

Mielinização

Eliminação de sinapses

Migração neural
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de comportamento que são reflexos diretos da maturação de sistemas 
anatômicos e fisiológicos9. A teoria neuromaturacional aplica os conceitos 
de controle motor da teoria reflexo-hierárquica para explicar a evolução 
do comportamento motor da criança. O modelo reflexo-hierárquico pres-
supõe que o SNC é organizado numa hierarquia vertical, na qual um cen-
tro superior comanda, planeja e delega o programa motor para os centros 
subordinados o executarem. A ideia de que os padrões motores emergem 
numa ordem genética resultou na distinção de regras para a evolução mo-
tora, sendo a sequência de desenvolvimento descrita como céfalo-caudal 
e próximo-distal10.

De maneira geral, a teoria neuromaturacional contribuiu muito para 
a compreensão e a descrição do desenvolvimento normal e patológico. 
No entanto, as explicações das mudanças comportamentais baseadas na 
dependência da maturação neural não foram suficientes para definir a 
complexidade do desenvolvimento motor10.

3.4.2 - Teoria de sistemas dinâmicos

Existe inter-relação entre maturação neurológica e experiências am-
bientais, em que uma favorece o desenvolvimento da outra. Como resul-
tado da experiência, profundas mudanças maturacionais podem ocorrer 
no tecido neural. Paralelamente, as mudanças maturacionais podem, por 
sua vez, alterar a prontidão do organismo para assimilar os estímulos 
ambientais. Esta teoria propõe que as modificações nos comportamentos 
motores são consequentes de interações dinâmicas entre os sistemas 
musculoesquelético, neuromuscular periférico e central, cardiovascular 
e pulmonar e cognitivo/emocional. A natureza multifatorial da teoria 
dos sistemas ilustra a complexidade do desenvolvimento e a dificuldade 
identificar as variáveis apropriadas que influenciam o desenvolvimento 
de habilidades motoras9.

Enquanto a teoria neuromaturacional afirma que os reflexos primitivos 
precisam ser inibidos para que os movimentos voluntários se estabele-
çam, a abordagem de sistemas dinâmicos considera esse comportamento 
como pré-funcional, o qual se aperfeiçoaria em direção à ação motora 
adequada à tarefa e ao contexto10. O mesmo comando central pode, por-
tanto, resultar em movimentos bem diferentes, por causa da interação 
entre as forças externas e a variação das condições iniciais. Pelos mesmos 
motivos, diferentes comandos podem resultar no mesmo movimento11.
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3.5 - A relação do sistema sensorial com o movimento

O SNC usa as informações sensoriais de diversas maneiras para regular 
a postura e o movimento. Antes de o movimento ser iniciado, os recep-
tores sensoriais obtêm informações sobre a posição do corpo no espaço, 
sobre as partes do corpo com relação umas às outras e sobre as condições 
ambientais. Durante o movimento, diversos centros neurais usam o feed
back para comparar o comportamento motor real ao comportamento 
motor pretendido9.

Existem duas maneiras de se fazer a correção do movimento: reflexa 
ou adaptativa. Quando a perturbação do movimento é grande, na maioria 
das circunstâncias, as correções reflexas não são muito eficientes como 
mecanismo compensatório. Em perturbações pequenas, no entanto, po-
dem agir de fato com muito vigor. Nesses casos, podemos considerar 
voluntariamente se uma estratégia completamente diferente de movi-
mento é mais apropriada. A correção sensorial adaptativa é usada depois 
que o movimento é completado, para atualizar os comandos motores 
para a próxima vez que forem usados. As informações sensoriais serão 
usadas para adaptar ou melhorar um conjunto já formado de comandos 
de movimentos12.

Todas as informações que recebemos sobre o mundo são transmiti-
das pelo nosso sistema sensorial ao cérebro e subsequentemente pro-
cessadas por ele. A qualidade dessa rede de sistemas tem efeito direto 
sobre nosso comportamento, nossas emoções e a qualidade de nossos 
movimentos. É fácil compreender como o sistema sensorial básico (visão, 
audição, tato, paladar e olfato) protege o indivíduo dentro do ambiente. 
Entretanto, o sistema vestibular e o sistema proprioceptivo são pouco 
reconhecidos como sistemas sensoriais. O sistema vestibular orienta a 
posição do corpo em relação à superfície, por isso é responsável pelo 
equilíbrio e automaticamente coordenada olhos, cabeça e movimentos 
do corpo em relação à gravidade e ao espaço. O sistema proprioceptivo, 
por meio de tendões, articulações e ligamentos, diz como e onde o corpo 
está orientado no espaço e guia os membros sem que uma atenção seja 
destinada para isso¹³.

Quando os sistemas sensoriais interagem corretamente e o ambiente 
é interpretado adequadamente, a criança é capaz de coordenar as infor-
mações de maneira organizada e assim terá boa coordenação motora e 
habilidade de movimento – ambas contribuem para a sensação de com-
petência e autoconfiança13.
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3.6 - O desenvolvimento psicomotor da criança

O recém-nascido

A postura do neonato é caracterizada pela flexão derivada da postura 
fletida imposta dentro do útero durante o período pré-natal. A postura 
fletida também tem sido atribuída aos níveis de desenvolvimento do 
sistema nervoso. Especificamente, acredita-se que as regiões do cérebro 
responsáveis pelas habilidades motoras envolvidas na extensão do cor-
po contra a força da gravidade não estão completamente desenvolvidas 
nesse período14, 15.

Decúbito dorsal: a cabeça e a parte superior do tronco descansam 
em uma superfície de apoio com a cabeça virada para um lado. Tanto os 
membros superiores quanto os inferiores são mantidos em uma postura 
relativamente simétrica de flexão durante os primeiros dias depois do 
nascimento. Os quadris são tipicamente mantidos em flexão e continua-
mente impedidos de se aproximar da superfície de apoio pela ação dos 
músculos adutores do quadril. Os joelhos estão fletidos e os  tornozelos 
são mantidos em um ângulo agudo de dorsiflexão. Os cotovelos e as 
mãos estão fletidos. A tendência a manter uma postura fletida e a voltar 
a ela quando liberado de uma posição estendida é chamada de “tônus 
flexor” 14.

Decúbito ventral: permanece em flexão com a cabeça virada para 
um lado. O neonato tem a capacidade de levantar e de virar a cabeça de 
um lado a outro. Um recém-nascido colocado em posição prona con-
segue manter o nariz e a boca desobstruídos e livres para a respiração. 
No início do primeiro trimestre, os membros superiores são mantidos 
relativamente perto do corpo em uma posição fletida. Os membros in-
feriores curvam-se sob o bebê, mantendo o abdômen inferior afastado 
da cama. Os quadris e os joelhos ficam fletidos em ângulo agudo, e os 
pés, em dorsiflexão14.

Nesse período do desenvolvimento a criança apresenta movimentos 
involuntários chamados de reflexos primitivos, que são reações automá-
ticas desencadeadas por estímulos externos que favorecem a adequação 
da criança ao ambiente. A maioria desses reflexos é integrada em nível 
medular e troncoencefálico. No recém-nascido, o córtex cerebral não tem 
influência sobre os níveis inferiores, porque as bainhas de mielina ainda 
estão se formando e a mielinização é necessária para que os impulsos 
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emitidos por um centro nervoso possam percorrer os caminhos em dire-
ção ao SNC e assim tornar os movimentos uma atividade voluntária15.

Tabela 3 - Reflexos e reações no desenvolvimento infantil

REFLEXO/
REAÇÃO

INÍCIO 
(meses)

FINAL 
(meses)

ESTÍMULO RESPOSTA

Busca e sucção 0 6
Tocar com a ponta dos 
dedos na região pe-
rioral.

Virar a cabeça em dire-
ção ao estímulo e fazer 
movimentos de sucção.

Automática 0 2

Em posição ventral, 
deixar vias aéreas em 
contato com uma su-
perfície.

A cabeça deve girar pa-
ra um lado para liberar 
vias aéreas.

Magnético 0 2

Em posição dorsal, com 
quadris e joelhos fleti-
dos, os polegares do 
examinador devem ser 
comprimidos sobre a 
face plantar e lenta-
mente retirados.

Deve ocorrer contato 
entre o dedo e a planta 
do pé enquanto as per-
nas se estendem.

Marcha automática 0 2

Manter a criança sus-
tentada pelo tronco na 
posição vertical com-
primindo a face plan-
tar do pé sobre uma su-
perfície.

A perna de apoio que 
sofre flexão deve se 
estender e a contra-
lateral flete alternan-
do de acordo com a 
face plantar de apoio 
dando a impressão de 
uma marcha.

Placing 0 2

Manter a criança sus-
tentada pelo tronco 
na posição vertical, to-
cando o dorso do pé na 
borda inferior de uma 
superfície.

A criança deve puxar o 
pé para a borda supe-
rior da mesma super-
fície.

Galant 0 2

Friccionar o dedo em 
região paravertebral.

A criança deve formar 
um arco com tronco, 
com concavidade pa-
ra o lado do estímulo.

Glabelar 0 2 Comprimir a glabela. Fechar os olhos.

Retificação cervical 0 2
Em decúbito dorsal, gi-
rar a cabeça para o lado.

O corpo deve acompa-
nhar a rotação e virar-
-se em bloco.
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REFLEXO/
REAÇÃO

INÍCIO 
(meses)

FINAL 
(meses)

ESTÍMULO RESPOSTA

Moro 0 6

Colocar a criança sobre 
um antebraço e apoiar 
a cabeça com a outra 
mão, que irá se mover 
para baixo na intenção 
de segurar a cabeça 
que cai na mão aberta.

Abrir boca, braços e de-
dos com posterior re-
torno para posição ini-
cial.

Preensão palmar 0 5
Tocar na superfície in-
terna da mão.

Fechar a mão enquan-
to durar o estímulo.

Preensão plantar 0 12
Tocar na região plantar 
do pé, logo abaixo das 
falanges.

Flexionar dedos e, após 
a cessação do estímulo, 
estendê-los.

Tônico cervical  
assimétrico

0 6

Rotacionar a cabeça 
para um dos lados.

A criança deve esten-
der o membro superior 
do lado girado e o lado 
voltado para a região 
occipital fletir o mem-
bro superior.

Tônico cervical 
simétrico

0 6

Flexionar e estender 
cervical.

Ao flexionar, braços de-
vem fletir e pernas es-
tender; ao estender [a 
cervical], braços devem 
estender e pernas fletir.

Labiríntica (discreto 
em lactentes  

normais, porém 
muito frequente 

naqueles com  
transtorno motor)

1 12

Posicionar a criança em 
decúbito ventral e dor-
sal.

A criança posiciona-
da em ventral perma-
necerá em flexão total 
do corpo. Posicionada 
em dorsal a criança irá 
apresentar extensão de 
cervical, tronco e per-
nas (opistótono).

Landau 4 12 Segurar horizontalmen-
te por baixo do tronco e 
manter a criança no ar.

Cervical, tronco e per-
nas devem estender-se.

Fonte: Flehmig16

Primeiro mês

Decúbito dorsal: predomina o padrão de flexão fisiológica e o período 
de posturas assimétricas. A cabeça está quase sempre colocada de lado, 
os braços formam ângulo com o corpo, as mãos estão semifechadas, o po-
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