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1 Introdução 

Visto a sobrevida decorrente do avanço tecnológico dentro da Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN), uma das principais preocupações tornou-se a implicação desse processo de 

cuidados intensivos sobre o desenvolvimento motor dos neonatos. 

No útero, existe uma sequência fixa do desenvolvimento sensorial do recém-nascido (RN), 

vestibular, tátil, gustativo, auditivo e visual. Pelo nascimento prematuro, o RN possui sistemas 

imaturos e que precisam se desenvolver dentro da unidade neonatal, na qual os cuidados das equipes 

podem ser muitas vezes considerados excessivos com estímulos corporais e sensoriais que provocarão 

sobrecarga para o sistema cerebral imaturo do RN. 

O manuseio frequente causa estresse e dor, além do sofrimento de possíveis cirurgias, 

inflamações e uso de ventilação mecânica que causam desconforto. RN’s submetidos constantemente 

a estímulos álgicos podem apresentar: bradicardia, taquicardia, hipoxemia, hipercapnia, aumento da 

pressão intra-craniana, desconforto respiratório, apnéia, bloqueio da resposta imunológica, com 

possibilidade de levar ao aparecimento e/ou intensificação de lesões neurológicas e sequelas pós 

UTIN e mortalidade. Desse modo, a fisioterapia trata de forma precoce, afim de evitar possíveis lesões 

e complicações desses fatores advindos da UTIN. 

Em vista de tais fatores, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da estimulação precoce 

no desenvolvimento motor de neonatos submetidos à terapia intensiva. 

 

2 Material e Métodos 

O presente trabalho constitui-se de uma revisão bibliográfica de artigos científicos sobre o 

desenvolvimento motor de prematuros e a atuação do fisioterapeuta dentro da Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN) para a mobilização precoce em RN’s  

Portanto, foram realizadas buscas em bases de dados de artigos científicos como: SciELO e 

livros sobre o desenvolvimento motor infantil normal e atípico durante os últimos dez anos. Para a 
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inclusão, foram selecionados os artigos que continham as palavras chave: desenvolvimento motor, 

prematuridade, UTIN, posicionamento terapêutico e fisioterapia motora. Os critérios de exclusão 

foram: bebês a termo e que não continham as palavras-chave. 

 

3 Resultados e Discussão 

A fisioterapia motora consiste em técnicas que ajudam a minimizar lesões, manter um 

desenvolvimento motor adequado, com estimulações sensoriais e motoras. Entretanto, somente 

realizada após uma avaliação minuciosa de suas necessidades imediatas e longo prazo é possível 

determinar quais condutas devem ser tomadas, levando em consideração as particularidades do bebê. 

O estímulo precoce durante o período de hospitalização do RN aumenta o ganho de peso, a 

mineralização óssea, além do ganho de comprimento do bebê.  

Para que se possa realizar a atividade física no recém-nascido, existem critérios de segurança, 

dentre eles destacam-se os principais: 

• Iniciar a fisioterapia acima de 30 semanas de idade gestacional. 

• Pesar mais 1000g. 

• Mais de 72 horas de vida. 

• Iniciar com no mínimo 2 semanas de vida. 

• Atividade física deve ser realizada em 15 minutos por dia e podem ser fracionados.  

• Não ter alterações congênitas graves. 

• Dieta enteral total com pelo menos 100kcal/kg/dia. 

Além dos fatores acima mencionados, é necessário levar em consideração a patologia de base 

do RNPT, em consequência a todas as instabilidades relacionadas (BRASIL, 2017). 

 

4 Conclusão  

Estudos mostram que o posicionamento é o principal fator de prevenção de padrões anatômicos 

errados no qual a fisioterapia atua, melhora no desenvolvimento motor promove a simetria e 

equilíbrio postural, muscular e movimentos, que tem como objetivos: 

• Desenvolver respostas adaptativas e adequadas; 

• Permitir a capacidade de regular suas funções fisiológicas e conservar energia; 

• Promover auto regulação neurocomportamental; 

• Melhorar funções cardiorrespiratórias; 

• Favorecer os estágios de sono e vigília; 

• Minimizar efeitos causados pela UTIN;  
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Desse modo os posicionamentos terapêuticos proporcionam benefícios ao prematuro internado 

em terapia intensiva, sendo a posição ventral uma das que proporciona melhor interação do ambiente 

externo e o padrão neurológico, com posicionamentos que envolvem a flexão de tronco, de quadril, 

e joelhos, posição neutra dos pés, posição neutra do pescoço, e protrusão dos ombros, otimizando os 

padrões motores a curto e longo prazo. 

Concluiu-se que bebês submetidos a mobilização precoce no período de internação tiveram um 

ganho de peso maior, melhora na mineralização óssea, desenvolvimento de controle de cervical, 

tronco, diminuiu deformidades e padrões errados. 
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