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Três coisas… 
 

De tudo ficaram três coisas: 

A certeza de que estamos sempre a começar… 

A certeza de que é preciso continuar… 

A certeza de que seremos interrompidos antes de terminar… 

 

Portanto Devemos: 

Fazer da interrupção um caminho novo… 

Da queda um passo de dança… 

Do medo uma escada… 

Do sonho uma ponte… 

Da procura um encontro. 

 

           Fernando Pessoa 
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Resumo 
 

A Síndrome de Rett foi descrita pela primeira vez por Andreas Rett, em 

1966. Porém, foi mundialmente conhecida apenas em 1983, através dos 

trabalhos de Hagberg e colaboradores. Esta Síndrome é uma mutação 

genética ligada ao cromossoma X, com alteração do gene MecP2, através da 

qual a criança apresenta um padrão normal de desenvolvimento entre os 

primeiros seis a dezoito meses de vida. Após este período, a criança apresenta 

uma série de alterações motoras, comportamentais e posteriormente corporais. 

Atinge na forma clássica, predominantemente indivíduos do sexo feminino. 

Somente em 1999 foi descoberta uma mutação no cromossoma X, no 

gene MecP2, encontrando-se assim, um marcador biológico para esta 

Síndrome. 

O objectivo do estudo consistiu no desenvolvimento de um programa 

sensório-motor orientado, visando minorar as dificuldades e aumentar as 

capacidades organo-funcionais de uma aluna com 19 anos portadora de 

Síndrome de Rett, integrada num Centro de Actividades Ocupacionais. 

Na metodologia utilizámos o método de observação directa e 

sistemática, em situações reais para a recolha dos dados que posteriormente 

foram analisados de forma qualitativa. 

A análise dos resultados permitiu verificar que a aluna revelou algumas 

melhorias significativas ao nível organo-funcional, sugerindo, deste modo, que 

a aplicação de um programa sensório-motor pode atenuar as dificuldades e, 

por conseguinte, promover o desenvolvimento global de uma pessoa portadora 

de Síndrome de Rett. 

 

PALAVRAS-CHAVE: SÍNDROME DE RETT, ACTIVIDADE FÍSICA, 

PROGRAMA SENSÓRIO-MOTOR. 
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Abstract 
 

Rett syndrome was first described by Andreas Rett in 1966. However, it 

was known around the world only in 1983, through the work of Hagberg et al. 

This syndrome is a genetic disorder X-linked, with changes in the MECP2 gene, 

by which the child has a normal pattern of development between the first six to 

eighteen months. After this period, children have a series of motor, behavioral 

and further injury. Reaches the classical form, was predominantly female.  

Only in 1999 was discovered a mutation on chromosome X in the MeCP2 gene 

and is thus a biological marker for this syndrome. 

The purpose of this study was the development of a sensory-motor 

driven, in order to minimize the difficulties and increase the organic-functional 

skills of a student with 19 year old woman with Rett Syndrome, integrated 

Occupational Activities Center. 

In the methodology we used the method of direct observation and 

systematic, in real situations for the collection of data were later analyzed 

qualitatively. 

The results showed that the student has shown some significant 

improvements in organo-functional, suggesting therefore that the 

implementation of a sensory-motor can reduce the difficulties and thus promote 

the overall development of a person with Rett syndrome. 

 

KEYWORDS: RETT SYNDROME, PHYSICAL ACTIVITY, SENSORY-MOTOR 

PROGRAM. 
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1. Introdução 

 
O mundo procura incessantemente a forma de solucionar os problemas 

de saúde do foro físico ou do foro psíquico. Como seria de esperar, criaram-se 

diversas actividades e terapias, tanto no sentido de desenvolver as habilidades 

do ser humano e de ascender ao topo das suas capacidades, como de superar 

as perturbações diárias. 

Segundo a World Health Organization (WHO, 2006), saúde não é 

ausência de doença, mas bem-estar nas vertentes física, psíquica e social. 

Desta forma há autores que se centram na questão do bem-estar. 

Para Mota (1997), o bem-estar do indivíduo está directamente ligado à 

qualidade de vida pela qual este se coliga. Concretamente, às actividades de 

tempo livre, à relação com o seu corpo, ao movimento, aos ritmos de vida 

diurno, aos comportamentos do quotidiano, a alimentação, aos hábitos de vida 

e às exigências do trabalho. 

As actividades de lazer, procura de prazer, são um bom meio de 

favorecer a saúde da pessoa e a Actividade Física Adaptada (AFA) é uma das 

opções mais consistentes para o reequilíbrio do ser. 

A AFA, nos dias de hoje, é definida como um corpo de conhecimentos 

transdisciplinares dirigidos para a identificação e soluções de diferenças 

individuais na AF (Actividade Física). A adaptação significa, por isso modificar, 

ajustar ou acomodar de acordo com dados da avaliação (International 

Federation of Adapted Physical Activity - IFAPA, 2004). 

Em 1994, na declaração de Salamanca, propôs-se o termo NE 

(Necessidades Especiais) para definir qualquer indivíduo que exibisse 

condições específicas – físicas, sensoriais, cognitivas, comunicativas, sociais 

ou qualquer combinação destas – face à diversidade cultural (Marques et al., 

2001). 

O objectivo geral do nosso estudo centrou-se na tentativa de perceber, 

de que forma a aplicação de um programa de intervenção orientado na área 

Sensório-Motor, poderia contribuir para o desenvolvimento da pessoa 
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portadora de Síndrome de Rett, visando minorar as suas dificuldades e 

aumentar as capacidades organo-funcionais.  

Por conseguinte, o nosso estudo foi estruturado da seguinte forma: 

A introdução constitui-se como uma descrição sucinta do estudo, 

focando os aspectos essenciais do mesmo. A sua pertinência, os seus 

objectivos e a sua estrutura. 

No capítulo da revisão da literatura apresentamos o que de mais 

relevante nos foi dado pesquisar sobre os temas essenciais para a realização e 

compreensão deste trabalho, nomeadamente Síndrome de Rett, Actividade 

Física e a actividade física versus síndrome de Rett. De seguida expomos o 

objectivo geral e os objectivos específicos. 

No capítulo de Material e Métodos descrevemos os materiais e métodos 

utilizados. Consta ainda a Caracterização do Caso em estudo, a 

Caracterização do Contexto e os Procedimentos Metodológicos.  

Na Apresentação e Discussão dos Resultados, encontram-se os 

resultados obtidos após a aplicação da nossa proposta de intervenção, sendo 

estes discutidos com base na comparação entre a observação inicial e final. 

Seguem-se as conclusões e sugestões, contendo uma exposição dos 

principais resultados decorrentes da intervenção efectuada. 

Nas Referências Bibliográficas enunciamos a bibliografia consultada 

para a fundamentação deste estudo. 

Finalmente juntam-se os anexos, que nos auxiliaram na realização  do 

trabalho. 
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2. Revisão da Literatura 
 
 2.1 Síndrome de Rett 

 
A Síndrome de Rett é uma condição crónica e incapacitante que possui 

características fenotípicas bastante peculiares. Foi descrita inicialmente em 

1966 pelo médico austríaco Andreas Rett, que relatou casos de  raparigas que 

apresentavam comportamento autista, demência, apraxia, estereotipias 

manuais e perda da expressão facial (Rett, 1992). A quase totalidade dos 

casos ocorre de forma isolada, embora existam poucos relatos de mulheres 

que tenham tido mais de uma filha afectada pela doença. 

No entanto, somente a partir da publicação por Hagberg et al. (1983) de 

35 observações a respeito de raparigas com Síndrome de Rett, é que o 

interesse por esta síndrome aumentou.  

Foram necessários mais 16 anos para que as bases genéticas da 

Síndrome de Rett fossem descobertas (Amir et al., 1999). O reconhecimento de 

que o gene MECP2 se encontra mutado em portadoras da Síndrome de Rett 

renovou o interesse na investigação da síndrome. 

 

2.1.1 Etiologia 

 
Durante muitos anos, as bases genéticas da Síndrome de Rett 

permaneceram obscuras. Sabia-se que a quase totalidade era de casos 

isolados e a ocorrência de agregados familiares da doença mostrou ser 

extremamente rara. Pelo facto da doença se manifestar quase exclusivamente 

em indivíduos do sexo feminino postulou-se tratar-se de uma doença 

geneticamente determinada, predominantemente letal no sexo masculino. 

Aventou-se também que a Síndrome de Rett poderia ser causada por uma 

mutação, que dar-se-ia de forma quase exclusiva durante a meiose masculina, 

o que faria com que, maioritariamente, todos os casos de Síndrome de Rett 

fossem expressos em meninas. Por outras palavras, estas meninas herdariam 

do pai o cromossoma X com a mutação no gene responsável pela Síndrome de 
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Rett. Essa hipótese mostrou-se correcta e, sabe-se hoje em dia, que a maior 

parte das mutações que ocasionam Síndrome de Rett dão-se durante a 

espermatogénese (Deidrick et al., 2005; Segawa & Nomura, 2005; Percy & 

Lane, 2005; Vorsanova et al., 2001). 

 Em 1999, identificou-se que as mutações no gene da proteína que faz a 

ligação de metil-CpG2 (MECP2, methyl-CpG binding protein) são responsáveis 

pela Síndrome de Rett (Amir et al., 1999) e desta forma confirmou-se a sua 

base genética. No entanto, Hagberg et al. (2002) enfatizaram que a Síndrome 

de Rett é uma condição baseada em critérios clínicos, e não genéticos, e que 

pacientes com Síndrome de Rett podem ou não apresentar mutações em 

MECP2. É possível, também, que portadoras de mutação patogénica no gene 

MECP2 não apresentem sintomas de Síndrome de Rett, em razão da 

ocorrência de padrão de inactivação favorável do cromossoma X (Lee et al., 

2001). Julu & Witt-Engerstrom (2005) demonstraram que 85% das portadoras 

da forma clássica e apenas 50% das que apresentam formas atípicas de 

Síndrome de Rett têm mutação identificada. 

 Nas mulheres, o fenótipo parece ser dependente de duas premissas: a 

mutação no gene MECP2 e a razão de inactivação do cromossoma X. Em cada 

célula, existem dois cromossomas X, mas apenas um deles se encontra activo; 

a definição de qual dos cromossomas X, o de origem materna ou paterna, será 

inactivado em cada célula se dá durante a fase embrionária da vida. Desta 

forma, algumas células terão o cromossoma X paterno activo, e outras o X 

materno. O fenótipo da Síndrome de Rett no sexo feminino será, portanto, 

dependente da mutação em MECP2 e da razão de inactivação do X: o quadro 

tenderá a ser mais grave quando o cromossoma X com MECP2 mutado estiver 

preferencialmente activo e mais brando quando se der o contrário.  

Este facto possivelmente dificulta o estabelecimento de uma relação 

entre o genótipo e o fenótipo (Milani et al., 2005; Caballero & Hendrich, 2005; 

Colvin et al., 2004; Hoffbuhr et al., 2001). Mais de 200 diferentes mutações 

patogénicas já foram descritas dentro da Síndrome de Rett, algumas das quais 

ocorrem de forma recorrente. Oito dessas mutações são responsáveis por mais 

de 50% dos casos de Síndrome de Rett com mutação identificada. As 
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alterações encontradas são muito variáveis e incluem: mutações de ponto que 

levam à substituição simples de um aminoácido, a uma paragem prematura da 

tradução ou à alteração do processamento do pré-RNA mensageiro (splice site 

mutation); pequenas inserções/delecções, levando a uma alteração do quadro 

de leitura e rearranjos mais extensos e complexos (Huppke & Gärtner, 2005; 

Caballero & Hendrich, 2005). 

 

2.1.2 Caracterização Clínica 
 

Diagnóstico 

 

O diagnóstico da Síndrome de Rett é baseado em critérios clínicos que 

foram estabelecidos em 1985 por Hagberg et al. e, subsequentemente, 

actualizados em 2002. O encontro da mutação no gene MECP2, observado em 

90% das raparigas com formas típicas da doença, não é obrigatório para se 

confirmar o diagnóstico. 

Para o diagnóstico da Síndrome de Rett, foram estabelecidos critérios de 

inclusão (Quadro 1), de apoio (Quadro 2) e de exclusão (Quadro 3). 

 
Quadro 1. Critérios diagnósticos de inclusão para Síndrome de Rett (adaptado 

de Hagberg et al., 2002). 

 Períodos pré e perinatais normais: desenvolvimento psicomotor normal durante os 

primeiros 6 meses, frequentemente dos 12 aos 18 meses de vida; 

 Perímetro cefálico normal, ao nascimento: desaceleração na velocidade de 

crescimento do perímetro cefálico entre 6 meses e 4 anos de idade; 

 Involução no comportamento social e psicomotor (perda de habilidades); disfunção 

no desenvolvimento da comunicação e sinais de demência; 

 Perda de habilidades manuais intencionais adquiridas, entre 1 e 4 anos de idade; 

 Surgimento de esteropatias do tipo esfregar, lavar e bater das mãos entre 1 e 4 anos 

de idade; 

 Surgimento de marcha apráxica e apraxia / ataxia de tronco, entre o 1º e o 4º ano de 

vida. 
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Quadro 2. Critérios diagnósticos de apoio para Síndrome de Rett (adaptado de 

Hagberg et al., 2002). 

 Disfunção respiratória 

- períodos de apnéia durante a vigília; 

- hiperventilação intermitente; 

- episódios de perda de fôlego; 

- expulsão forçada de ar ou saliva.  

 Anormalidades electroencefálicas 

- alentecimento rítmico intermitente (3 a 5 Hz) e da actividade de base:  

- descargas epileptiformes com ou sem crises epilépticas. 

 Crises epilépticas. 

 Espasticidade, frequentemente associada com perda de massa muscular e distonia. 

 Distúrbio vasomotor periférico. 

 Escoliose. 

 Retardo no crescimento. 

 Pés pequenos e hipotróficos.  

 
Quadro 3. Critérios diagnósticos de exclusão para Síndrome de Rett (adaptado 

de Hagberg et al., 2002). 

 Evidência de atraso de crescimento intra-uterino; 

 Organomegalia ou outras evidências de moléstia de depósito; 

 Retinopatia ou atrofia óptica; 

 Microcefalia ao nascimento; 

 Evidência de dano cerebral adquirido no período perinatal; 

 Comprovação de distúrbios neurológicos preogressivos de causa metabólica ou outra 

natureza; 

 Distúrbio neurológico adquirido resultante de infecções graves ou traumatismo 

craniano. 

 

Os quadros acima descrevem-nos os critérios diagnósticos de inclusão, 

de apoio e de exclusão para a Síndrome de Rett.  

O Quadro 1 salienta os primeiros sintomas para efectuar um diagnóstico 

inclusivo para Síndrome de Rett, sendo útil para detecção da anomalia, o mais 

precocemente possível.  
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Relativamente ao Quadro 2, que indica os sintomas de progressão da 

anomalia, alude uma vantagem, no que concerne à qualidade de vida que pode 

ser alcançada, impedindo ou atenuando o aparecimento de alguns sintomas. 

No Quadro 3 são apresentados os critérios de exclusão para a Síndrome 

de Rett, sendo estes enumerados para excluir por completo esta anomalia em 

caso de presença.  

 

Algumas características clínicas da Síndrome de Rett são bastante 

peculiares e merecem comentários adicionais: 

 

Movimentos estereotipados das mãos 

 

Sucedem em vigília e surgem quando ocorre a perda do uso funcional 

das mãos, sendo as estereotipias mais características as que são realizadas 

junto à linha média, com as mãos unidas, ou ao redor da boca (Segawa, 2005). 

Os movimentos das mãos mais frequentemente observados são comparados a 

torcer, lavar, abanar, aplaudir, bater e esfregar (Nomura & Segawa, 1992; 

Hagberg, 1989). 

 
Bruxismo 

 

O bruxismo em vigília pode ser considerado um critério de apoio ao 

diagnóstico da Síndrome de Rett e é encontrado na grande maioria dos 

portadores dessa condição. As suas características sonoras são diferentes do 

ranger agudo que ocorre durante o sono (Hagberg, 1989). 

 

Episódios de hiperventilação e apnéia 

 

Alterações do padrão respiratório são frequentes na Síndrome de Rett 

(Julu et al., 2001; Kerr & Julu, 1999; Morton et al., 1997). Cerca de 50% das 

raparigas com Síndrome de Rett apresentam episódios de hiperventilação, 

frequentemente interrompidos por apnéia com duração de cerca de 30 
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segundos (Hagberg et al., 2001), que ocorrem durante a vigília e geralmente 

são acompanhados por manobra de Valsalva. Durante os períodos de 

hiperventilação as crianças ficam agitadas, com movimentos das mãos mais 

intensos, pupilas dilatadas, taquicardia, movimentos de balançar o corpo e 

tónus muscular aumentado (Southall et al., 1988). 

 

Distúrbio de comunicação 

 

Na forma típica da Síndrome de Rett observa-se ausência da fala, com 

manutenção de vocalizações simples e balbucio. Como a capacidade de 

verbalização é bastante limitada, é preciso ter atenção para reconhecer as 

formas não verbais de comunicação, normalmente subtis (Kerr, 1994). 

 

Riso nocturno e distúrbio do sono 

 

Na Síndrome de Rett, é frequente a ocorrência de alterações de sono, 

entre as quais a eclosão paroxística de episódios de riso durante o sono 

(Hagberg, 1989). 

Numa investigação em 83 portadoras de Síndrome de Rett, Ellaway et 

al., (2001) determinaram que a qualidade do sono é pobre, quando comparada 

com crianças normais. Nessas últimas, as horas totais de sono diminuem com 

a idade e, principalmente, até aos 4 anos, quando quase desaparecem durante 

o dia. No entanto, isto não foi observado no grupo de portadoras de Síndrome 

de Rett, que mantinha um padrão imaturo, sem a diminuição do sono 

relacionada com a idade e com a manutenção do sono durante o dia. Mount et 

al., (2002) relatam que 60,8% das portadoras avaliadas têm frequentes 

passagens pelo sono durante o dia. Segawa (2001), afirma que o ciclo de sono 

das portadoras de Síndrome de Rett equivale ao de uma criança de 4 meses 

de idade. 
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Crescimento 

 

Dois parâmetros do crescimento podem ser significativamente afectados 

na Síndrome de Rett: o desenvolvimento pondoestatural e o perímetro 

craniano. A desaceleração do crescimento craniano ocorre já a partir do 

terceiro mês de vida (Hagberg et al., 2001) e é uma das características mais 

constantes nessa condição. O peso corporal acha-se significativamente abaixo 

do normal (Isaacs et al., 2003) e ocorre, também, uma diminuição 

desproporcional do crescimento dos pés (Hagberg, 1989). Larsson et al., 

(2005) relatam que 97 entre 125 portadoras de SR (77,6%) tinham os pés 

pequenos para a idade cronológica. 

 

Ataxia / apraxia 

 

As portadoras de Síndrome de Rett, que permanecem ambulantes, têm 

uma marcha característica, realizada com os membros em extensão e com 

alargamento da base de sustentação. Os passos são curtos e as mãos 

permanecem unidas, junto à linha média, não havendo balanço associado dos 

membros superiores. Algumas vezes, elas têm preferência de caminhar na 

ponta dos pés (Larsson & Witt-Engerstrom, 2001). A falta de direcção e de 

planeamento faz com que a marcha assuma um carácter apráxico (Armstrong, 

1992). Nas crianças que são capazes apenas de se sentar, observa-se um 

balanço grosseiro, não subsistindo as reacções de protecção normais. 

 

Epilepsia 

 

Crises epilépticas ocorrem em 50% a 80% das portadoras de Síndrome 

de Rett e, em geral, elas iniciam-se após os 3 anos de idade. A epilepsia pode 

manifestar-se mais precocemente, nos primeiros meses de vida. Nas fases 

mais avançadas da doença, as manifestações epilépticas tendem a ser menos 

frequentes e intensas (Hagberg, 1989). 
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2.1.3 Formas clínicas 

 
Costuma-se reconhecer duas formas clínicas da SR: clássica ou típica e 

atípica. 

 
Forma clássica ou típica 
 

A forma clássica da Síndrome de Rett é observada em pelo menos 80% 

dos casos da doença e, de acordo com Hagberg e Witt-Engerstrom (1986) e 

Witt-Engerstrom e Hagberg (1990), possui quatro estágios clínicos: 

 

Estágio I: Estagnação precoce do desenvolvimento psicomotor (de 5 

meses a 2 anos de idade). 

 Estagnação no desenvolvimento psicomotor; 

 Mudanças da comunicabilidade e do contato ocular; 

 Distúrbios inespecíficos da personalidade; 

 Diminuição do interesse por jogos ou brincadeiras; 

 Estereotipias manuais episódicas; 

 Desaceleração do crescimento craniano. 

 

Estágio II: Involução precoce (1 a 3 anos de idade). 

 Estereotipias manuais típicas; 

 Autismo, que aparece como um dos problemas principais; 

 Demência grave; 

 Perda de habilidades manuais já adquiridas, com manutenção da função 

motora axial; 

 Marcha apráxica / atáxica; 

 Respiração irregular; 

 Crises epilépticas. 

 

Estágio III: Pseudo-estacionário (pré-escolar ou escolar). 

 Relativa estabilização clínica; 
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 Regressão parcial dos sintomas autísticos; 

 Apraxia / ataxia de marcha; 

 Ocasionalmente, ataxia de tronco; 

 Estereotipias manuais típicas; 

 Retardo mental grave ou demência; 

 Crises epilépticas; 

 Espasticidade; 

 Distúrbios respiratórios; 

 Perda de peso, apesar de se alimentar adequadamente; 

 Escoliose; 

 Bruxismo. 

 

Estágio IV: Deterioração motora tardia (surge após a perda da 

deambulação ou por progressiva redução da mobilidade, podendo durar 

décadas e caracterizando-se por grave envolvimento motor). 

 Deambulação e mobilidade restritas (leito ou cadeira de rodas); 

 Síndrome de múltiplas deficiências grave; 

 Para ou tetraparesia; 

 Escoliose; 

 Distúrbios tróficos e vasomotores em pés; 

 Melhora do contato emocional; 

 Melhora das manifestações epilépticas; 

 Olhar fixo e intenso; 

 Linguagem expressiva e/ou receptiva praticamente ausentes. 

 

O estágio I, de estagnação precoce do desenvolvimento psicomotor, 

é habitualmente diagnosticado retrospectivamente e caracteriza-se pela 

ocorrência de dissociação no desenvolvimento motor. Ele pode não estar 

presente ou rapidamente evoluir para o estágio subsequente. Essa fase se 

caracteriza por inadequada aquisição de funções motoras manipulatórias finas 

e atraso no controle do tronco, no engatinhar e na marcha independente 

(Hagberg, 1993). Cerca de dois terços das meninas com forma típica da 
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Síndrome de Rett apresentam atraso na aquisição da marcha, de modo que 

cerca de 40% dessas jamais adquire essa habilidade, o que se constitui no 

grupo de pior desempenho (Witt-Engerstrom, 1987). 

 

A perda das habilidades previamente adquiridas é o que melhor 

caracteriza o ingresso no estágio II ou de involução precoce. Esta fase se 

inicia a partir do final do primeiro ano de vida, intensificando-se entre 1 e 2 

anos de idade e persistindo até os 30 - 42 meses de idade, com média de 

duração de 17 meses (Witt-Engerstrom & Hagberg, 1990). Nessa fase, é 

bastante frequente a ocorrência de alterações de humor, irritabilidade, crises de 

choro aparentemente sem motivos ou episódios de risos durante sono. 

Ocorrem comportamentos autistas com isolamento social, movimentos 

corporais de balanceio rítmicos com concomitante perda de linguagem verbal e 

evidente dificuldade nas habilidades manuais, tais como a preensão fina. Essas 

perdas podem se estabelecer de forma rápida, em semanas, ou insidiosa, ao 

longo de meses.  

No final dessa fase, ocorrem movimentos involuntários e repetidos das 

mãos, com padrões estereotipados. As mais precoces são movimentos 

circulares de levar uma ou duas mãos à boca, com movimentos faciais, de 

língua e labiais, além de ranger de dentes em vigília. Todos estes sinais 

característicos permitem suspeitar do diagnóstico da Síndrome de Rett (Witt-

Engerstrom & Hagberg, 1990). 

 

O estágio III, pseudo-estacionário, caracteriza-se por recuperação 

espontânea do contacto interpessoal e da comunicação não verbal (Hagberg, 

1993). Ele ocorre em média aos 30 meses de idade, podendo variar de 20 a 50 

meses. Nessa fase, pode haver a recuperação de algumas das habilidades já 

adquiridas, tais como a de comunicação não verbal. Um fenómeno conhecido 

como apontar com o olhar é uma forma característica de comunicação que 

emerge nesta fase (Hagberg et al., 1983). 

Apesar desta melhoria, os movimentos estereotipados de mãos, na linha 

média, apresentam-se agora mais evidentes e surgem padrões melhor 
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definidos de estereotipias manuais, tais como torcer, esfregar e bater. Torna-se 

também mais evidente a incapacidade de executar movimentos manuais 

intencionais. O estágio III pode durar décadas e é observado em algumas 

portadoras da Síndrome de Rett que permanecem andando de forma 

independente ao longo de toda a vida. 

 

O estágio IV, ou deterioração motora tardia, é caracterizado por perda 

da marcha independente nas pacientes que adquiriram essa função (estágio IV 

A), ou por progressiva redução da mobilidade, que é vista em geral a partir dos 

10 anos de idade nas meninas que nunca adquiriram marcha (estágio IV B) 

(Witt-Engerstrom & Hagberg, 1990). Nessa fase da doença, a escoliose está 

quase constantemente presente, bem como a osteopenia. Essas 

manifestações costumam ser mais precoces e intensas no subgrupo 

previamente não ambulante (IV B). Apesar de ocorrer uma progressão dos 

sintomas motores, não ocorre perda adicional da função cognitiva (Percy & 

Lane, 2004; Holm & King, 1990). 

 

Formas atípicas 

 

As formas atípicas da Síndrome de Rett são aquelas em que nem todas 

as características da doença estão presentes. Reconhecem-se as formas: 

frusta com linguagem preservada, congénita e a de involução inicial tardia (Mari 

et al., 2005). 

 
Forma frustra com linguagem preservada 

 

Esta variante, descrita por Yamashita et al. (2001), representa até 10% 

dos casos de Síndrome de Rett, constituindo-se a forma de evolução mais 

lenta e menos grave da doença. O uso funcional das mãos é relativamente 

preservado, ocorrem menos estereotipias e há manutenção do uso de 

linguagem, com permanência de frases agramaticais ou palavras isoladas 
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(Oexle et al., 2005). Sinais adicionais de envolvimento motor central 

(espasticidade, distonia e escoliose) podem ocorrer após a puberdade. 

Segundo Hagberg et al. (2001), a forma frustra é restrita a um grupo que 

após os 10 anos de idade apresenta quadro clínico atenuado e incompleto da 

Síndrome de Rett. Mari et al. (2005), relatam que em somente 50% das 

portadoras de forma frustra, da Síndrome de Rett, se encontra mutação em 

MECP2, resultado bem inferior ao observado na forma clássica, em que cerca 

de 90% dos casos tem anormalidade nesse gene. 

 

Forma congénita 

 

Caracteriza-se por grave atraso inicial do desenvolvimento psicomotor e 

microcefalia congénita, para a qual nenhuma outra etiologia pode ser definida, 

e tem características bastante nítidas de Síndrome de Rett a partir de 18 

meses de idade (Hagberg, 1995). 

 

Forma com involução inicial tardia 

 

Caracteriza-se pelo início da involução dos 3 aos 6 anos de idade, sendo 

as características comportamentais muito similares às observadas na forma 

clássica de Síndrome de Rett. Este quadro também apresenta melhor 

prognóstico, com manutenção da marcha independente. São poucos os relatos 

dessa forma atípica de Síndrome de Rett (Hagberg, 1995). 

 
Síndrome de Rett no sexo masculino 

 

Existem poucos relatos de meninos com características fenotípicas 

similares às observadas na SR, tais como os sete casos descritos por Christen 

e Hanefeld (1995) na era pré-identificação do gene MECP2 como responsável 

pela Síndrome de Rett. Há também o relato de menino com cariótipo 47, XXY 

(síndrome de Klinefelter) que apresenta associado Síndrome de Rett 

(Schwartzman et al., 2001) e mosaicismo pós-zigótico com mutação de MECP2 
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numa linhagem celular (Leonard et al., 2005; Topcu et al., 2002; Clayton-Smith 

et al., 2000). 

Há um reduzido número de relatos de casos de indivíduos do sexo 

masculino com mutação em MECP2 que apresentam encefalopatia grave de 

início neonatal, com microcefalia e deterioração neuromotora progressiva 

(Budden et al., 2005; Masuyama et al., 2005; Villard et al., 2000; Orrico et al., 

2000). Foram observadas anormalidades no tónus, movimentos involuntários, 

crises epilépticas e significativas alterações do padrão respiratório, com 

hipoventilação central. A expectativa de vida para indivíduos do sexo masculino 

portadores de mutação em MECP2 é muito limitada (Kaufmann et al., 2005; 

Budden et al., 2005; Masuyama et al., 2005; Moog et al., 2003).  

 

2.1.4 Prevalência  

 
Estima-se que a prevalência de Síndrome de Rett seja de 

aproximadamente 1 em cada 10 a 15 mil raparigas (Deidrick et al., 2005). 

Segundo Hagberg et al., (2002), apenas 9 entre 130 portadoras de 

Síndrome de Rett (7%) haviam ultrapassado a idade de 40 anos. A sub-

representação de faixas etárias mais avançadas foi atribuída a um excesso de 

óbitos precoces, em consequência de problemas respiratórios, crises 

epilépticas e morte súbita durante o sono. Nielsen et al. (2001), relataram que a 

mortalidade na Síndrome de Rett é 13 vezes maior do que a de mulheres 

normais e que a probabilidade de se alcançar os 30 anos é de 67%. 

 

2.1.5 Os Benefícios da Actividade Física 

 

Abordam-se neste ponto aspectos relacionados com a Actividade Física, 

nomeadamente no que se refere à sua definição, realçando os seus benefícios 

enquanto prática regular, nas pessoas em geral e nas que possuem entre 

outros aspectos Necessidades Educativas Especiais. 
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Ao longo dos séculos, as populações foram tomando consciência de que 

uma boa saúde passaria sempre por uma alimentação saudável e uma 

Actividade Física regular (Gomes, 2006). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2002, citado por Sul, 

2005), as doenças transmissíveis, são aquelas que resultam progressivamente 

do regime alimentar e do modo de vida, associado ao comportamento da 

pessoa. Porém, o comportamento pessoal, não constitui senão uma parte do 

problema, devendo não ser descuidados como tal, citamos como: a pobreza, a 

violência, as rápidas mutações sócio-económicas, a falta de instrução, serviços 

de saúde deficientes ou mesmo inexistentes e a ausência de orientações 

políticas claras as quais contribuem para aumentar tanto os casos de cancro, 

diabetes, como ainda doenças cardiovasculares, SIDA ou paludismo. 

Devido às condições de vida e ao progresso tecnológico e sócio-

económico a população está cada vez mais sedentária. Ou seja, esta situação 

em vez de se constituir como uma vantagem para a humanidade, está a 

revelar-se como fonte de doença, por não estar a merecer a melhor orientação. 

Torna-se, pois, urgente aumentar a consciência da importância de uma 

maior participação das crianças e dos adolescentes, com e sem deficiência, em 

programas regulares de actividade física. 

A actividade física, compreende todos os movimentos do corpo, que dão 

lugar à libertação de energia. Numa palavra: Movimentar! Andar acelerado, 

jogar, patinar, limpar a casa, dançar ou subir escadas, consubstanciam 

aspectos relacionados com actividade física (OMS, 2002, citado por Sul, 2005). 

Segundo Lopes (2001), a actividade física, constitui o contraponto aos 

malefícios da sociedade, como por exemplo o “stress”, motivado pela 

sociedade de abundância que leva a sedentarização e a alterações da saúde. 

O investimento na pratica desportiva, proporciona bem estar e contacto com a 

natureza, na medida em que proporcionam mais actividades ao ar livre, 

dinâmicas de sociedades e melhorias na saúde.  

Por outro lado, a prática de Educação Física regular permite, assim, sem 

dúvida, o estabelecimento de interacções com os colegas e amigos, o que é 

muito positivo ao nível da socialização. De outro modo, actividade física 
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segundo Winnick (1990) é considerada, um desenvolvimento da aptidão física 

e motora, dos desempenhos e padrões, tal como desempenhos na água, na 

dança, em jogos individuais e em grupo e no desporto.  

Conforme Barata (s/d), citado por Leite, (2005), a actividade física pode 

ser classificada em dois grandes grupos: Actividade física espontânea e 

actividade física organizada, também chamada estruturada ou formal. Assim: a 

“actividade física espontânea”, é a que se encontra integrada nos hábitos de 

vida diária: deslocações a pé, subir escadas, passatempos ou profissões 

fisicamente activas, levar os filhos ou animais a passear. Tem como vantagens, 

o facto de: i) estará sempre acessível, podendo ser praticada todos os dias e a 

qualquer momento do dia: ii) não obriga a custos económicos significativos, 

nem a deslocações aos locais da sua prática, pois em qualquer lugar se pode 

caminhar, subir escadas ou fazer certos exercícios.  

Por seu lado, a “Actividade física organizada”, é a que se pratica em 

clubes desportivos, ginásios e instituições afins. Requer mais condições, mas 

traz benefícios adicionais em relação à primeira. As suas vantagens e 

limitações são as inversas em relação à actividade física espontânea.  

 

Citando Leite (2005), para que não surjam dúvidas, a Actividade Física e 

Desporto são conceitos diferentes embora parecidos, sendo o primeiro mais 

abrangente que o segundo.  

 De outra maneira, podem considerar que a actividade física é tudo 

aquilo que implica movimento, força ou manutenção da postura corporal contra 

a gravidade e se traduz num consumo de energia. Este conceito é muito 

abrangente e mostra que o espectro da Actividade Física é muito vasto, quer 

não apenas em termos do tipo desta, como da sua intensidade. Deste modo, 

pode praticar-se actividade física sem se praticar desporto. Como se costuma 

dizer: “ser desportista é uma opção; ser activo é uma necessidade”.  

Quanto ao conceito de desporto, este já implica regras, jogo, 

competição, mesmo sendo este apenas relacionado com lazer ou recreação. 

Com excepção daqueles desportos em que não se pratica actividade física, 

como o xadrez, por exemplo, pode dizer-se que todos os desportos implicam 
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actividade física, mas nem toda a actividade física implica a pratica de 

desporto. 

Segundo a perspectiva de Leite (2005), quando se analisa a importância 

da actividade física na saúde há que fazê-lo numa dupla perspectiva: 

i) Prevenção primária - actividade física para a manutenção da saúde, ou 

seja, para evitar o aparecimento de várias doenças. 

ii) Prevenção secundária - Educação Física para quem já tem diversos 

problemas ou doenças, evitando que se agravem ou mesmo para auxiliar à sua 

recuperação. 

 

De acordo com Bouchard et al. (1990), a actividade física é considerada 

relevante para a saúde, apesar de serem ainda incertos os padrões de 

actividade necessários para produzir a máxima saúde (natureza, intensidade, 

frequência, duração dos exercícios e anos de participação). A prática regular 

de Actividade Física e de Desporto promove no indivíduo, no homem e na 

mulher, de todas as faixas etárias, incluindo pessoas com deficiência, uma 

serie de benefícios físicos, sociais e mentais (OMS, 2003). 

Segundo a OMS (2002, citado por Sul, 2005), a prática moderada e 

regular da Actividade Física constitui um dos melhores meios para a 

manutenção de boa saúde e melhoria da condição física. Contribui para a 

prevenção e luta contra doenças tais como: as cardiovasculares, a diabetes, a 

obesidade ou a osteoporose, entre outras. O facto de se ser fisicamente activo 

confere-nos mais energia, permite uma maior resistência ou combate aos 

problemas relacionados com o colesterol ou a tensão arterial. 

Entre as crianças e jovens, a prática regular de actividades físicas 

favorece o seu crescimento e desenvolvimento, contribuindo para um reforço 

da confiança em si. Quanto aos mais velhos, de acordo com Gomes (2006), 

podem beneficiar dos hábitos conservados ao longo da vida, assim como de 

programas de AF que iniciaram recentemente. 

Em suma, são muitas as vantagens que decorrentes da prática regular 

da actividade física. No quadro seguinte apresentam-se as principais 
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vantagens que um modo de vida fisicamente activo pode promover em termos 

de saúde. 

Quadro 4. Efeitos / Benefícios da prática de Actividade Física regular 

(adaptado de Barata, (s/d)) 

Efeitos/ Benefícios da prática de actividade física regular 

Doenças cardiovasculares 

Melhora a pressão arterial 

Previne as doenças das artérias coronárias 

Melhora o colesterol e outras gorduras do sangue. 

Nas doenças metabólicas 
Fundamental no controle do peso 

Fundamental na prevenção da diabetes 

No sistema locomotor 

Evita a osteoporose 

Músculos ficam mais fortes 

Postura mais correcta 

Previne e melhora as dores crónicas das costas 

Na Imunidade 
Melhora a capacidade de lutar contra as infecções 

Menos cancros (da mama, do cólen) 

 

 

Na saúde psicológica 

Mais auto-estima e auto confiança 

Combate e evita a ansiedade 

Descarrega o stress 

Previne e ajuda a tratar a depressão 

Melhora certas capacidades intelectuais 

Promove a socialização 

Pode auxiliar na luta contra a droga 

No desenvolvimento infantil 

Importante no crescimento bio-psico-social 

Aumenta o reportório psico-psicomotor 

Melhora o rendimento escolar 

Na qualidade de vida 
Aumenta a capacidade funcional para as tarefas da vida diária 

Gera sensação de bem-estar 
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2.1.6 Actividade Física na pessoa com Necessidades Especiais 

   

Segundo Varela (1991), por vezes a sociedade comete erros de 

estigmatização, de estereotipização e de prejuízo na aparição da actividade 

desportiva praticada por deficientes. A mesma autora, diz-nos que 

“Estigmatização” significa um tratamento especial a grupos diferentes, que 

neste caso se refere à desvalorização do atleta deficiente por considerá-lo 

inferior, ou pelo facto de recearmos ou termos pena da sua situação. Por outro 

lado, entende-se por Estigmatização tratamento do atleta deficiente como 

pertencente a um todo. 
Sherril (1984), citado por Varela (1991), afirma que o atleta deficiente, 

gosta de ser conhecido pelas suas características individuais e pretende que a 

sua prestação seja avaliada e comentada de acordo com a sua deficiência. 

Neste âmbito, devem ser proporcionadas às pessoas com Deficiência 

oportunidades e apoios para realizarem Actividades Físicas Adaptadas às suas 

características. Por seu lado, os objectivos da prática deverão ser o 

desenvolvimento da força muscular e do bem-estar psicológico e o aumento de 

autonomia nas actividades da vida diária (OMS, 2003). 
Alves (2000) salienta que falar de desporto e de actividade desportiva 

nos deficientes, é já um lugar-comum. Todos conhecemos as vantagens da 

prática regular de uma actividade física, todos associamos ao desporto saúde, 

alegria, qualidade de vida. Estão já distanciadas do pensamento actual, 

opiniões que contrariam o acesso dos deficientes á prática desportiva, ou pelo 

menos já não representa mais do que ignorância da realidade ao nível do 

nosso pais e da grande maioria dos países desenvolvidos. 
Segundo Silva (2000), a Actividade Física para a pessoa com 

necessidades especiais tem vindo a ser alvo de preocupação. Um bom 

exemplo é a “Carta Europeia do Desporto para Todos: as Pessoas Deficientes” 

do Conselho da Europa (1988), que reconhece a Actividade Física como um 

importante meio de educação, valorização do lazer e integração social. 

Uma das tendências da sociedade actual, prende-se com a tentativa de 

aumentar a qualidade de vida dos seus membros, nomeadamente dos 
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portadores de deficiência, reforçando os aspectos relevantes relativos à 

actividade física, à saúde e ao tempo livre (Lopes, 2001). 

   

Silva (2000) refere ainda que, quando se colocam questões relacionadas 

com a qualidade de vida na população em geral e na portadora de 

necessidades especiais, em particular, coloca-se sempre este dilema: 

Acrescentar anos à vida ou vida aos anos? Uma vez que estas pessoas, 

encontram na prática regular de exercício físico um óptimo auxiliar na 

prevenção primária e secundária das suas patologias, com o objectivo de 

viverem melhor e por mais tempo, ao fim e ao cabo para acrescentarem anos 

de vida, ou seja, dando vida aos anos. 

Segundo Potter (1975, citado por Silva, 2000), qualquer que seja o nível 

de prática, os efeitos da actividade física são de três ordens: 

          i) Fisiológicos: exploração dos limites articulares, controlo do movimento 

voluntário melhoria da aptidão física e da saúde; 

         ii) Psicológicos: domínio do gesto que conduz a um aumento da 

autoconfiança, redução da ansiedade e melhoria da comunicação e; 

 iii) Sociais: Contribuição para o desenvolvimento da autonomia e da 

integração social. 

Também Mello (2002), após ter realizado vários estudos, concluiu que a 

prática da Educação Física por portadores de algum tipo de deficiência pode 

proporcionar benefícios que são conhecidos, entre eles: a oportunidade de 

testar os seus limites e as suas potencialidades, assim como prevenir 

deformidades secundárias à sua deficiência, não esquecendo a promoção da 

integração social do individuo.  

 

Segundo Miller (1995), muitas investigações na área da reabilitação 

verificaram que os indivíduos com capacidades, na ausência de exercício 

físico, poderão ser mais susceptíveis a situação como a obesidade, a 

hipertensão, a osteoporose, a um nível elevado de colesterol ou ainda à 

diabetes. 
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Em 1983, a própria ONU sublinhou o reconhecimento por parte da 

sociedade, da importância das Actividades Físicas portadoras de deficiência 

(Sul, 2005). 

Para Ferreira (1993), o desporto é um meio óptimo para tirar o portador 

de deficiência da sua inactividade e fraca iniciativa. 

 

Estamos aqui perante vários testemunhos de como a actividade física e 

o desporto poderão constituir-se como meios óptimos para promover um estilo 

de vida mais saudável às pessoas portadoras de deficiência da nossa 

sociedade.   

Tal como nos diz Tavares (2001), nos últimos tempos a componente 

desportiva para crianças e jovens deficientes, tem vindo a assumir um lugar de 

destaque na sociedade em geral, isto porque para além dos benefícios 

terapêuticos, os benefícios sociais são também evidentes, proporcionando ao 

público espectáculos desportivos de grande qualidade. 

Também Sanchez e Vicente (1988) comprovam a importância dos jogos 

desportivos neste tipo de população, visto que o desporto e a actividade física 

permitem a estes indivíduos canalizar melhor os seus instintos, encontrar a sua 

personalidade e superar com mais facilidade as suas dificuldades de relação 

com o meio, pais irmãos e amigos uma vez que graças ao desporto e à 

actividade física se consideram importantes e capazes. 

Por tudo isto, e como nos diz Rosadas (1989), a actividade física para o 

deficiente precisa de ser bastante incentivada pelos pais, amigos, professores, 

técnicos e outros apoios nesta área tão rica e diversificada. Para o mesmo 

autor, a actividade física e o desporto devem ser alargados ao deficiente de 

forma integradora. 

 

2.2 Actividade Física e Síndrome de Rett 
 

A pesquisa bibliográfica por nós efectuada não permitiu encontrar 

qualquer tipo de relato sobre a importância da Actividade Física nos portadores 
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desta deficiência, concretamente quando nos referimos ao trabalho 

desenvolvido pelos professores de Educação Física. 

De acordo com as alterações observadas na pessoa com esta síndrome, 

vários objectivos podem ser traçados para um bom tratamento. Assim, 

atendendo ao facto de cada pessoa portadora de Síndrome de Rett apresentar 

características diferentes, encaixando-as em estágios diferentes, cabe ao 

Professor de Educação Física utilizar o recurso mais adequado para um bom 

desempenho profissional.  

Através da procura intensiva de actividades físicas específicas para a 

pessoa portadora de Síndrome de Rett, encontrámos alguns estudos na área 

da Fisioterapia, os quais acreditamos ser interessante nomeá-los, numa 

perspectiva de um futuro estudo para a área da Educação Física. 

 

2.2.1 Fisioterapia na Síndrome de Rett 

 

O trabalho do fisioterapeuta em pacientes com Síndrome de Rett 

consiste em tratar o quadro que se vai estabelecendo no decorrer do 

desenvolvimento deste distúrbio, dando importância também à sua história 

natural e às suas características, por ser uma doença progressiva (Veiga & 

Toralles, 2002).  

As metas objectivadas para estes pacientes relacionam-se com a 

preparação para uma função, mantendo as já existentes e aprimorando as 

suas qualidades (Teive et al., 1998). Desta forma, proporcionar os dispositivos 

auxiliares apropriados para sentar e para ter mobilidade, assim como a 

supervisão e a intervenção imediata na escoliose – característica comum nessa 

síndrome - são aspectos essenciais do tratamento. A prevenção é feita, 

visando retardar as deformidades e manter a função ideal. Este trabalho pode, 

muitas vezes, tornar-se difícil, devido à série mutante de anormalidades do 

neurodesenvolvimento, combinadas com os períodos de mau humor e agitação 

do paciente (Stokes, 2000). 

Os objectivos terapêuticos mediante as alterações encontradas em 

portadores da Síndrome de Rett são: normalizar o tónus muscular espástico; 
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alongar a musculatura encurtada; fortalecer a musculatura debilitada; prevenir 

deformidades; retardar a progressão da escoliose; estimular funcionalidade das 

mãos; reeducar ou estimular a marcha; estimular e direccionar as fases do 

desenvolvimento normal (Sawicki et al., 1994). 

A cinesioterapia é um dos métodos fisioterapêuticos utilizados para a 

redução do tónus muscular espástico e para a manutenção da amplitude de 

movimento através do alongamento músculo-tendinoso que deve ser feito de 

forma lenta e diária (Teive et al., 1998). A cinesioterapia também é usada para 

o tratamento da escoliose (Stokes, 2000) e, quando executada de forma activa, 

contribui para o fortalecimento da musculatura debilitada (Pimente et al., 2006). 

Esses exercícios devem ser realizados de maneira lenta para não desencadear 

respostas reflexas exacerbadas e indesejáveis. Além disso, deve realizar-se a 

estabilização das articulações adjacentes à que está sendo trabalhada, 

impedindo assim, o aparecimento de movimentos associados (Pavani, 2003). 

Para evitar o aparecimento das deformidades o fisioterapeuta pode 

contar com o auxílio das órteses, promovendo o alinhamento dos segmentos, 

já o alongamento da musculatura contribui para impedir as deformidades e o 

aparecimento de movimentos associados (Pavani, 2003). 

A aplicação de calor e frio durante períodos prolongados e massagens 

rítmicas profundas aplicando pressão sobre as inserções musculares ajudam 

na diminuição da espasticidade (Teive et al., 1998).  

A hidroterapia é um procedimento fisioterapêuticos que ajuda no 

tratamento da escoliose através de técnicas de alongamento muscular e 

realização de exercícios de equilíbrio dentro da água, que ainda contribuem 

para a melhoria do controle do tronco e fortalecimento dos músculos 

abdominais e paravertebrais (Stokes, 2000). A flutuação auxilia na 

deambulação, constituindo essa possibilidade de deambular uma motivação 

para alguns pacientes (Lannes et al., 2006). Além disso, a hidroterapia fornece 

apoio, facilitando o alongamento dos grupos musculares e ajuda a conseguir 

movimentos do tronco; a própria temperatura da água produz efeito relaxante 

(Teive et al., 1998).  
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A hipoterapia é mais uma técnica que ajuda no tratamento da 

espasticidade. O paciente ao montar a cavalo, beneficia de uma melhoria do 

tónus muscular, de amplitude de movimentos entre outros benefícios sociais e 

psicológicos (Botelho et al., 2003). 
  

 Analisando as diversas opiniões relativamente à Fisioterapia para a 

Síndrome de Rett, concluímos que a eficiência da abordagem fisioterapêutica 

depende não somente de uma técnica. Como alguns autores citam são 

necessárias várias técnicas, dependendo das características de cada pessoa 

portadora de Síndrome de Rett. 

 

2.3 Estimulação sensório-motora 

 

Segundo Stokes (2000), a principal via através da qual os comandos 

voluntários atingem os neurónios motores da medula espinhal é o tracto 

corticoespinhal. A sensação somática, por sua vez, tem uma área de recepção 

primária no córtex parietal, nas quais as vias aferentes entram no sistema 

nervoso central através dos nervos cranianos e das raízes dorsais da medula 

espinhal. A coluna dorsal contém ramos aferentes com ampla variedade de 

receptores sensoriais, sinalizadores de vibração, tacto e propriocepção, os 

quais projectam-se no córtex nas áreas somatosensoriais e integram-se no 

córtex motor, formando a conscientização corporal e motora.  

 Baseado nas aferências sensoriais e eferências motoras integradas, o 

controle motor é gradativamente remodelado, procurando uma constante 

reorganização cortical, com consequente aprimoramento funcional e de 

habilidades motoras, sendo que todo esse processo é, portanto, permitido em 

função da estimulação sensório-motora (Buomano & Merzenich, 1998; 

BARBRO, 2000). Barbro (2000) reafirma ainda que a estimulação sensório-

motora pode ser entendida como facilitadora ao estimular o sistema nervoso a 

descodificar as informações oriundas da periferia para que possa processá-las, 

armazená-las, e de maneira importante, integrá-las com outras áreas nervosas, 

no intuito de potencializar o controlo motor. 
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Para Fonseca (1995), a formação reticular, situada ao nível do tronco 

cerebral, compreende uma área integrativa que combina e coordena toda a 

informação sensorial com a informação motora. Toda a percepção envolve 

componentes motores para o reconhecimento do objecto ou da situação, como 

a sensação do corpo no espaço, localização das articulações (propriocepção), 

comprimento muscular, manutenção da postura durante as actividades e nas 

mudanças das actividades, movimento dos olhos, percepção da imagem visual 

(sistema visual) e o reconhecimento de texturas e densidades pelo tacto 

(sistema táctil). 

De acordo com Kandel (2003) a propriocepção é a sensação de 

movimento dos próprios membros e do corpo sem o uso da visão e, 

complementando, Delisa (2002) relata que a sensibilidade proprioceptiva é 

importante para a realização de movimentos coordenados necessários às 

actividades diárias. Essas sensações, então, são importantes para o controle do 

movimento dos membros, no que diz respeito à manipulação de objectos que 

diferem em forma e em massa e para a manutenção da postura erecta (Kandel, 

2003). Bernardes e Tomaz (2003) acrescentam ainda que na estimulação do 

sistema proprioceptivo, ocorrem situações de streching e co-contracção, com o 

uso do processo de estimulação profunda, excitando o sistema nervoso, 

accionando a musculatura e favorecendo o alinhamento postural e as reacções 

de equilíbrio. 

 

2.4 Observação dos Comportamentos  

 

Observar é um acto muito vulgar e quotidiano para a maioria dos 

indivíduos.  

O Homem sempre observou o decorrer dos acontecimentos, os 

fenómenos naturais, o comportamento dos outros homens e dos animais. 

Porém, a observação como uma técnica utilizada na metodologia científica só 

começou a surgir nos finais do século XIX e de forma tímida (Brito, 1994).  

Observando, apercebemo-nos de todo um conjunto de estímulos e 

informações que nos permitem o inteirar e ajustar ao próprio envolvimento.  
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A observação tem vindo a desempenhar no campo do ensino, bem como 

em outros variadíssimos campos, um papel fundamental (Carneiro & Sarmento, 

1991).  

A observação dita livre, comporta o objectivo de familiarizar-se sob o 

máximo de aspectos possíveis e portanto, requer atenção. Esta atenção é 

entendida, segundo Lafon (1963, citado por Damas & De Ketele, 1985), como 

uma concentração electiva da actividade mental que comporta um aumento de 

eficiência sobre um sector determinado e a inibição das actividades 

concorrentes. Mas não basta estar atento, é necessário dirigir essa atenção 

voluntaria de uma forma inteligente.  

O ser humano não possui condições de reter todos os estímulos e 

informações oriundos do meio exterior. Segundo Carneiro & Sarmento (1991), 

aos órgãos receptores cabe a função de realizar uma selecção de entre toda a 

informação disponível, de acordo com as suas experiencias, os seus objectivos 

e as suas capacidades de selecção. Como tal, em face das limitações do ser 

humano e da necessidade de tirar o devido proveito do “real valor” do acto de 

observar, há que torná-lo consciente e sistematizado (intencional, previsível, 

controlável e eficaz), o que vai ao encontro da direcção inteligente da atenção 

voluntária. Efectivamente, observar é um acto de inteligência que apela à 

capacidade do observador em seleccionar, de entre o vasto leque de 

elementos do campo perceptivo que o confronta, as informações pertinentes. 

Não se observa tudo o que há para ver, pois a observação é inevitavelmente 

selectiva, fruto de uma escolha.  

À este propósito, Graça (1998) alude para a observação como um olhar 

atento e dirigido, um processo selectivo de busca e captação de sinais, um 

olhar activo que tem que aprender a deixar de lado o que não interessa, um 

filtro que usamos para construir a realidade. Por isso, quando se fala em 

observar, fala-se de um “ver prestando atenção”, controlado e vigiado e não de 

um “simples ver”, como refere Hegenberg (1976), afastando-se da expressão 

“observar pelo observar” e da mera contemplação passiva de tudo o que 

acontece em redor.  
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Segundo Hegenberg (1976), a observação, como actividade, é parte do 

que se costuma chamar de “investigação controlada” – a investigação que se 

leva a efeito com um propósito em mente e que, por isso, está em completo 

contraste com as percepções causais e geralmente passivas da vida 

quotidiana.  

Damas & De Ketele (1985) resumem o acto de observar como um 

processo que inclui a atenção voluntária e a inteligência, orientado por um 

objectivo terminal ou organizador e dirigido sobre um objecto para dele recolher 

informações. E como tal, quanto mais este objectivo é claro e explícito, mais 

este acto de selecção se encontrará facilitado e mais circunscrito se tornará o 

objecto sobre o qual a atenção é dirigida.  

Em suma, a observação é um processo de recolha de informações sobre 

o objecto tomado em consideração, em função do objectivo organizador, que 

supõe uma mobilização da atenção, uma selecção de estímulos recebidos e 

uma recolha de informação. Esta recolha presume uma actividade de 

codificação, onde a informação seleccionada é traduzida através de um código 

e assim passível de ser transmitida.  

Relacionados com a observação encontramos processos tão complexos 

como a descrição, a análise de situação, a conceptualização, a modelização, o 

juízo crítico, o cálculo, a medida, o diagnóstico, a avaliação, a tomada de 

decisão, processos ao serviço dos quais se pode pôr a observação (Damas & 

De Ketele, 1985).  

A palavra observar, assume diversos significados de acordo com o 

campo e contexto onde se insere. Na origem, estaria ligada a uma noção de 

obediência, à lei, Às regras, significando uma conformação com o que está 

prescrito – “observar a lei”; “observar os dez mandamentos”.  

Como referem Damas & De Ketele (1985), nos contextos experimental, 

clínico e educativo, a observação poderá ter diversas significações mais 

específicas, derivadas do sentido de observação concebida como um 

processo.  

A observação designará, muitas vezes um método clínico. Ela é então o 

estudo completo do valor funcional, do comportamento e das condutas 
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(maneiras de proceder) de um ser humano, tendo em conta os seus elementos 

constitutivos e a sua personalidade dinâmica na sua totalidade e no seu 

envolvimento (Lafon, 1969 citado por Damas & De Ketele, 1985).  

Para observar é necessário definir uma estratégia, assente sobre os 

objectivos definidos e o campo de observação delimitado. Isto implica, segundo 

Estrela (1986): i) Uma opção por determinadas formas e meios de observação 

(processo, métodos, técnicas, instrumentos); ii) Uma escolha de critérios e de 

unidades de registo dos dados (critérios de ordem funcional ou temporal, 

unidades molares ou moleculares, etc.); iii) Uma elaboração de métodos e 

técnicas de análise e tratamento de dados recolhidos (fidelidade e validade dos 

dados, identificação de variáveis ou de factores determinantes, elaboração de 

modelos de inteligibilização do real, etc.) e; iiii) Uma preparação (preliminar e 

de aperfeiçoamento) dos observadores (comparação entre os diversos 

protocolos de observação directa; análise de fotografias, “tapes” e filmes; 

simulação de situações de observador e de observado, etc.) 

 

Formas e Meios de Observação 

 

Foi necessário o reconhecimento da impossibilidade do método 

experimental em estudar as situações naturais, sem as alterar e sem alterar os 

comportamentos, para que os métodos de observação retomassem e se 

desenvolvessem (Brito, 1994). Este desenvolvimento deu-se de uma forma 

extraordinária a partir dos anos 70 na área das ciências humanas. Porém, é 

necessário reconhecer que já não existe uma só observação mas sim diversos 

ramos, desenvolvidos e adaptados segundo as áreas, temas, sujeitos e 

situações estudadas (Brito, 1994). 

As diversas modalidades de observação, distinguem-se tomando em 

consideração uma série de parâmetros, que se encontram em sintonia com 

Estrela (1986). A cada parâmetro estão relacionadas modalidades de 

observação que passamos a enumerar: 
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Segundo as funções da Observação: 

 Observação descritiva; 

 Observação formativa; 

 Observação avaliativa; 

 Observação heurística; 

 Observação de verificação. 

 

Segundo o autor da Observação:  

 Observador independente vs. observador participante (activo ou 

passivo); 

 Observador percebido vs. observador não percebido. 

 

Segundo o objecto da observação:  

 Observação incidente sobre factos vs. sobre representações; 

 Observação atributiva vs. observação narrativa; 

 Observação alospectiva vs. Introspectiva.  

 

Segundo os instrumentos da observação: 

  Observação apoiada em técnicas de observação sistemática (sistemas 

de categoria, sistemas de signos, escalas de apreciação); 

  Observação apoiada em técnicas de observação experimental 

(“journaliers”, técnicas de incidentes críticos, “carnet de bord” e 

biografia).  

 

 Segundo o grau de interferência da observação:  

 Observação com grau de interferência elevado vs. Fraco.  

 

 Segundo a anotação: 

 Observação com anotação imediata vs. diferida;  

 Observação com anotação directa vs. mediatizada.   
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Segundo a situação de observação: 

 Observação de uma situação criada vs. natural; 

 Observação de uma situação manipulada vs. não manipulada. 

 

 Segundo o grau de liberdade deixado à observação:  

 Observação sistemática vs. não sistemática. 

 

 Segundo o tratamento da observação:  

  Observação com tratamento apoiado em unidades moleculares vs. 

Molares; 

  Observação com tratamento apoiado em procedimentos quantitativos 

vs. Qualitativos; 

  Observação com tratamento apoiado em análises sequenciais vs. não 

sequenciais;  

  Observação com tratamento apoiado em procedimentos pré 

determinados vs. pós-determinados.  

 

A premência em distinguir os tipos de observação relaciona-se com a 

importância de adequar o meio, isto é, o método, a técnica utilizada, o utensílio, 

ao objectivo procurado. O que supõe que, após uma clara definição do 

objectivo, para a escolha deste meio seja necessário o conhecimento do leque 

dos meios disponíveis e das suas características, isto é, as suas possibilidades 

e limites, as suas vantagens e, obviamente, os seus inconvenientes. 

 

 No nosso trabalho, utilizaremos o meio que pensamos ter uma maior 

adequação ao caso em estudo. 

 Tendo como modelo os parâmetros e as distintas concepções de 

observação já enumeradas, orientamo-nos para uma observação descritiva. O 

que se pretende, como o termo sugere, é descrever os fenómenos ou uma 

situação observada. Para tal, optamos pelo recurso à observação narrativa.  

 Segundo Damas & De Ketele (1985), a observação é designada de 

narrativa quando se esforça por aplicar a sua atenção:  
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 Sobre o desenrolar das acções; 

 Ou/e sobre a sucessão dos estados (físico, afectivo ou outros) que 

acompanhem o desenvolvimento das acções; 

 Ou/e sobre os efeitos da acção; 

 Ou/e sobre as consequências ulteriores (por exemplo as decisões, os 

comportamentos, as modificações de situação), que seguiram a acção e 

os seus efeitos imediatos e esperados.  

 

Para a observação narrativa elegemos a Técnica dos Incidentes Críticos 

apontada inicialmente por Flanagan (1949) e particularmente bem desenvolvida 

por Wrighstone (1960). 

Esta técnica consiste em anotar, o mais rapidamente possível, depois de 

ocorrerem incidentes críticos, isto é, as palavras significativas que foram 

pronunciadas ou acções significativas que se envolveram em situações 

concretas onde elas se desenrolaram, e isso com grande cuidado de não referir 

senão factos exactos e não opiniões de juízo (Damas & De Ketele, 1985). 

A técnica dos incidentes críticos recai sobre incidentes correntes e 

específicos do sujeito observado, permitindo, segundo Estrela (1986), trabalhar 

de forma mais rigorosa, reduzindo em muito a margem de subjectividade que 

se verifica, nomeadamente, em observadores ainda em fase de preparação. 

Nesta linha de ideias, só a recolha do incidente, quanto ao seu carácter 

significativo, tem alguma coisa a ver com a “subjectividade”: dois observadores 

guiados pelo mesmo objectivo poderiam chegar a escolhas diferentes de 

incidentes, mas, referindo o mesmo incidente, não podem diferir (Damas & De 

Ketele, 1985).  

Em princípio, todos os comportamentos poderão ser objecto desses 

registos. Todavia, a técnica tem sido especialmente eficaz na caracterização 

das atitudes e das relações sócio-afectivas, assim como na caracterização de 

certos traços da personalidade como a timidez, a agressividade, o 

exibicionismo, entre outros. 

Para Estrela (1986), o critério de selecção dos comportamentos a 

registar deve ser o da pertinência: em que é que a narração deste incidente 
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poderá contribuir para que outra pessoa, que não conheça o aluno, o possa 

conhecer melhor? 

Os registos dos incidentes devem ser descrições detalhadas e precisas 

de um comportamento específico e da situação que lhe deu origem. Não 

devem ser descrições de carácter geral ou vago, onde as interpretações e os 

juízos se misturam e predominam sobre os dados observáveis (Estrela, 1986).  

Em resumo, o que se pretende com esta técnica é, através da 

acumulação de observações objectivas, sucessivas, contínuas e variadas, 

esboçar as estruturas de comportamentos do aluno, da sua evolução, dos seus 

interesses, das suas atitudes.  

Como qualquer procedimento, esta técnica comporta alguns riscos que 

Damas & De Ketele (1985) resumem da seguinte forma: 

 Avaliação do comportamento mais que descrição do incidente específico; 

 Registo, somente, de dados negativos; 

 Generalização, antes que um número suficiente de dados seja coligido;  

 Ausência de verificação de dados anteriores, à luz eventual de dados 

ulteriores significativos.  

 

Considerando que esta é a técnica com melhor adequação ao nosso 

estudo, o seu grau de interferência é fraco, pois o observador enuncia, como já 

referido, rigorosamente o que vê e o que ouve.  

Fala-se de observação participante quando, de algum modo, o 

observador participa na vida do grupo por ele estudado. Assim, no nosso 

estudo, o observador é participante, intervindo de forma consciente e 

sistemática. É um observador activo cuja intervenção supõe que desempenhe 

funções efectivamente susceptíveis de induzir modificações.  

Em face das características no nosso estudo, a observação é também 

natural, já que o sujeito observado se encontra no seu quadro de vida 

“habitual”. Apesar disso, não deixa de ser uma situação manipulada, pois no 

decorrer da investigação surgem manipulações que se coadunam com as 

orientações e os objectivos definitivos no nosso trabalho, e que andam a par 

com o desenvolvimento de todo o processo, dependendo deste.  
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Atendendo à natureza peculiar do nosso estudo, optámos por uma 

atitude de observação do participante, cooperando de um modo consciente e 

sistemático no trabalho desenvolvido com a aluna. Ou seja, como 

observadores, participámos activamente na acção com o intuito de recolher os 

dados e simultaneamente, interagir com a aluna em questão. 

A observação respeitou três momentos essenciais: 

 Pré-observação: análise prévia da aluna durante o período de 

familiarização; 

 Observação: aplicação do programa e registo/relato dos 

comportamentos relativos às categorias a observar; 

 Pós-observação: análise das observações realizadas e avaliação final de 

carácter qualitativo. 
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3. Objectivos 

 
3.1 Objectivo Geral 

 

Desenvolver um programa sensório-motor visando minorar as 

dificuldades e aumentar as capacidades organo-funcionais da aluna com 

Síndrome de Rett.  

 

3.2 Objectivos Específicos 

 

 Promover o relaxamento muscular; 

 Contrariar as estereotipias manuais; 

 Promover o incremento da amplitude de movimentos. 



 36 
 



 37 
 

4. Material e Métodos 
 
4.1. Caracterização da aluna 
 

O presente estudo foi desenvolvido no concelho do Porto. O sujeito 

deste estudo foi um indivíduo do sexo feminino, utente da APPACDM – Centro 

Dr. Rui Abrunhosa. Foi integrada na instituição por ser portadora de Síndrome 

de Rett. É nesta instituição que ocupa uma grande parte do seu dia (das 09h às 

17h). 

A utente nasceu a 05 de Maio de 1990, tendo assim 19 anos. O seu 

agregado familiar é constituído pela mãe, pai e irmão mais novo. Esta família 

tem um nível sócio-económico médio. 

Importa salientar que até aos 9 meses de vida esta utente teve um 

desenvolvimento normal. A partir daí, a síndrome começou a manifestar-se, 

mantendo, actualmente, a aluna totalmente dependente. 

A aluna tem apoio do Ensino Especial (duas vezes por semana) e 

Fisioterapia. Frequenta, ainda, a PSICORUMO, com apoio psicológico (uma 

vez por semana) e a Terapia Ocupacional (duas vezes por semana). 

Relativamente à sua ficha médica, podemos referir que: 

- Não tem autonomia de marcha; 

- Um dos membros inferiores é mais curto; 

- Foi operada à coluna por apresentar uma escoliose, não prescindindo, 

desde esse momento, de um colete. 

- Apresenta Epilepsia (crises convulsivas inerentes ao sindroma) 

- Utiliza uma cadeira de rodas para se deslocar. 

- Necessita usar uma bota com uma das solas engrossada. 

- Recorre a um estabilizador. 
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4.2. Caracterização do Contexto 

 
I. Contexto Histórico 

Todas as Histórias, sejam elas de um País, de um Povo, de uma 

Instituição ou de uma só pessoa são muito mais do que uma simples 

cronologia. Os acontecimentos e os factos mais salientes ficam datados e 

cinzelados na memória, mas entre eles e na génese deles, flui sempre uma 

vida plena de preocupações e alegrias, de angústias e esperanças, de 

canseiras e recompensas e, também, de fugazes momentos de abatimento 

logo apagados por outros onde um sorriso surge como reflexo de que tudo vale 

a pena. 

É, afinal, a Vida vivida com intensidade, muita dedicação e muitas 

emoções. 

Assim, tem vindo a ser escrita a História da Delegação do Porto da 

APPACDM. 

A Delegação do Porto, riquíssima de vivências, nasce em Dezembro de 

1969 com a criação do seu 1º Centro localizado na Rua Faria Guimarães, nº 

646. A abertura deste Centro foi precedida de uma sessão realizada na Sede 

do Porto da Ordem dos Médicos com a colaboração de médicos da equipa 

clínica de Lisboa, do Dr. Naguerol, Pedo-Psiquiatra de Espanha, do Pai Sr. 

António Rodrigues da Silva (Porto) e do Dr. Mário Taborda, conceituado 

Psiquiatra do Porto. 

Depois de algumas vicissitudes, a orientação da Delegação do Porto da 

APPACDM foi entregue pela fundadora da Associação, Dra. Alice de Mello 

Tavares, à Exma. D. Maria Isabel de Brito e Cunha (mãe de uma criança, ao 

Sr. Padre Manuel Romero Vila e ao Dr. Abílio Manuel Aranha Furtado de 

Mendonça). Estas pessoas e, em particular, a D. Maria Isabel de Brito e Cunha, 

imprimiram então uma nova dinâmica à vida da Delegação. 

Em Dezembro de 1971 efectuou-se a mudança das instalações para a 

Rua de Pinheiro Manso que oferecia melhores condições de trabalho. 

Em 18 de Março de 1973, abre-se um novo Centro em Vila Nova de 

Gaia, na Rua de Rasa. 
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Seguiram-se anos de intenso trabalho, não só para manter em 

funcionamento os dois Centros existentes mas, principalmente, para 

sensibilizar os Pais e a Comunidade. Tarefa difícil, lenta e desgastante porque 

a quase total ausência de informação, as reservas de cada um, os equívocos, e 

a falta de recursos humanos e financeiros, obrigavam os responsáveis de 

então, autênticos pioneiros no rasgar dos nevoeiros que obscureciam as 

mentalidades e os poderes institucionalizados, a um trabalho perseverante 

amparado pela esperança. 

E a Delegação foi crescendo e cimentando a sua credibilidade. Em 

1977, acontece nova transferência das instalações para um prédio da Rua 

Tenente Valadim e em Novembro desse mesmo ano abre-se mais um Centro 

na freguesia da Senhora da Hora, em Matosinhos. Ainda, nesse ano, foi aberto 

o Centro de Baltar "Emaús" que, a partir de 1985, viria a desligar-se da nossa 

Associação para prosseguir o seu caminho, independentemente. 

Em Março de 1983, entenderam os responsáveis de então que a 

dimensão da Delegação obrigava a um espaço próprio para os Serviços 

Centrais (Direcção, Gestão, Administração, Biblioteca, Gabinete de Estudos e 

Planeamento) e, nesse sentido, foi alugado o 13º andar do nº 128 da Rua 

Gonçalo Cristóvão onde passaram a funcionar aqueles serviços. 

Ainda em 1983, no dia 11 de Abril, é inaugurado no Bairro de Contumil, 

o Centro de Bem-Estar (Lar Transitório) designado por "Pousada dos 

Rouxinóis", destinado a residência temporária de deficientes mentais profundos 

ou severamente incapacitados e com o objectivo de proporcionar às 

Respectivas famílias alguns períodos de descanso. 

Em 21 de Abril de 1986 inaugura-se o Centro Educacional da Trofa 

depois de alguns anos de esforçado trabalho de algumas pessoas daquela 

localidade. 

Em 28 de Outubro de 1986, inaugura-se em Vila Nova de Gaia um 

pavilhão para atendimento a 10 Deficientes profundos. 

Na sequência de negociações entre o Centro Regional de Segurança 

Social e esta Delegação do Porto, é transferido para o âmbito da APPACDM a 

gestão do edifício construído pelo Dr. Leonardo Coimbra, em São Mamede de 
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Infesta (Matosinhos) que, após o falecimento daquele benemérito, estava a ser 

gerido pelo referido Centro Regional de Segurança Social. Mercê do protocolo 

estabelecido entre as duas entidades, a Delegação do Porto da APPACDM 

abre, em 1987, uma Unidade de Aprendizagem de Tarefas para 70 utentes ao 

mesmo tempo que dava continuidade ao serviço educacional que vinha sendo 

gerido por aquele Centro Regional e cujos utentes em número de 40, foram 

progressivamente absorvidos por outras áreas que se foram criando. 

Em 18 de Dezembro de 1992, com a presença de Sua Excª Revª o 

Bispo do Porto e de outras individualidades, é inaugurada a 1ª Residência para 

12 Deficientes Mentais sem retaguarda familiar instalada em dois andares 

contíguos cedidos pela Câmara Municipal do Porto e localizados num prédio do 

Bairro do Cerco. 

O panorama de serviços da Delegação do Porto sofria, em fins de 1992, 

de algum gigantismo que corria o risco de colidir com a qualidade que sempre 

foi exigida pelos seus responsáveis. Basta atentar no seguinte quadro de 

Unidades de Atendimento ou de Serviços que esta Delegação geria naquela 

data. 

II. Objectivos da instituição 

Constituem objectivos da APPACDM: 

a) Promover a integração na Sociedade, do Cidadão com Deficiência Mental, 

no respeito pelos princípios de Normalização, Personalização, Individualização 

e Bem-Estar. 

b) Promover o equilíbrio das famílias dos Cidadãos com Deficiência Mental. 

c) Sensibilizar e corresponsabilizar a Sociedade e o Estado, nas suas várias 

formas, no papel que lhes cabe na resolução dos problemas do Cidadão com 

Deficiência Mental e respectiva família. 

d) Defender e promover os reais interesses e satisfação das necessidades do 

Deficiente Mental nas Instituições, no Trabalho, no Lar e na Sociedade, tendo 

como princípios básicos: 

(1) Partilhar lugares comuns; 

(2) Fazer escolhas; 

(3) Desenvolver capacidades; 
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(4) Ser tratado com respeito e ter um papel socialmente valorizado; 

(5) Crescer nas relações. 

e) Sensibilizar os Pais e Famílias, motivando-os para a defesa dos direitos dos 

seus familiares e apetrechando-os para a assunção, das responsabilidades que 

lhes cabem, na condução de uma perspectiva de educação permanente na 

escola e na família. 

f) Humanizar e Normalizar as estruturas de resposta de modo a desenvolverem 

meios não restritivos para o Deficiente Mental. 

g) Defender e promover a necessária adequação da legislação portuguesa e 

comunitária no sentido de serem reconhecidos e respeitados os direitos e 

deveres do Cidadão com Deficiência Mental. 

h) Promover actividades culturais, recreativas, desportivas, de lazer e tempos 

livres. 

III. Valências 
Unidade de Estimulação Precoce – 0 a 3 anos. 

 Implementação de programas de Estimulação Precoce, junto da própria 

criança, pais e educadores. 

 Apoio directo ao domicílio, creche ou ama. 

 Crianças com deficiência intelectual e com atrasos de desenvolvimento 

ou em risco. 

 
Unidade de Integração em Jardim de Infância – 3 a 6 anos. 

 Integração total em Jardins de infância regulares, com apoio directo às 

educadoras, criança e pais. 

 Crianças com atrasos de desenvolvimento ou com deficiência intelectual 

de grau moderado ou severo. 

 
Unidade Sócio-Educativa -7 a 16 anos. 

 Unidade de Educação especial, em regime de semi-internato com 

programas individualizados na áreas de autonomia Pessoal e Social, 
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Trabalhos manuais, Educação Física, música, escolaridade prática, 

orientação e treino vocacional. 

 

Centro de actividades Ocupacionais – maiores de 16 anos 

 Vertente Produtiva: Unidade de montagem de pequenos conjuntos, 

trabalhos simples angariados junto de empresas Jovens e adultos com 

deficiência mental de grau moderado. 

 Vertente Ocupacional. 

 
Internamento Temporário -  maiores de 7 anos. 

 Pousada dos Rouxinóis: É uma unidade destinada basicamente a apoiar 

a família com deficientes profundos em situação de crise (problema de 

saúde de familiar, esgotamento), descanso de férias, ou outras 

situações. 

 Crianças a partir dos 7 anos, jovens e adultos, com deficiência 

intelectual de grau profundo, e severamente incapacitados. 

 
Internamento Permanente: 

 As residências são unidades destinadas ao acolhimento de deficientes 

intelectuais sem resguarda família, onde vivem como se do seu próprio 

lar se tratasse.  
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4.3. Procedimentos Metodológicos 

 
Observação 

 

A pesquisa é um dos passos incontornáveis na construção de 

conhecimento científico. Nesta, o investigador poderá optar por duas vias – a 

via quantitativa e a vida qualitativa.  

Muitas vezes assumidas como metodologias antagónicas, funcionam, 

não raras vezes, como complementares. 

No nosso estudo, em vista das características do contexto, do estado de 

conhecimento actual e, fundamentalmente, do aluno sobre o qual nos 

centramos, a opção foi no sentido de uma pesquisa de natureza qualitativa, 

que passamos a concretizar. No entanto, pensamos ser importante abordar 

sucintamente a via quantitativa para fundamentar a nossa escolha.  

 

Metodologias Quantitativas e Qualitativas  

 

A abordagem quantitativa é, como refere Morrow et. al., (2000), de 

natureza numérica e a mais tradicional das duas abordagens, enquanto que a 

pesquisa de natureza qualitativa é de natureza textual. A primeira envolve 

desenhos experimentais e correlacionais que tipicamente usam medições 

precisas, controlo rígido das variáveis (regra geral, em laboratórios) e análise 

estatística (Morrow et al., 2000). O investigador é exterior ao processo de 

recolha de dados, fazendo uso de medições laboratoriais, questionários, e 

outros instrumentos objectivos.  

A investigação qualitativa inclui, por norma, observações de campo, 

etnografia e entrevistas (estudos de caso). Procura perceber o sentido da 

experiência para os participantes num cenário particular e como os 

componentes se misturam como um todo (Morrow et al., 2000). Preocupa-se 

com a “essência do fenómeno”, dando grande ênfase às percepções pessoais 

dos indivíduos.  
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Os objectivos dos métodos qualitativos são, primariamente, a descrição, 

a compreensão e a significação.  

Um dos grandes argumentos em prol dos métodos qualitativos, 

relaciona-se com o facto dos mesmos permitirem uma quantidade de 

informações que escapa normalmente aos tradicionais questionários dos 

métodos quantitativos. Essas informações são ricas porque fornecem 

profundidade e detalhe; permitem que as pessoas sejam compreendidas nos 

seus próprios termos e cenários naturais (Patton, 1980 citado por Morrow et al., 

2000).  

O interesse do investigador que opta pela via qualitativa recai sobre o 

processo e não sobre o produto. As variáveis não são manipuladas através de 

um tratamento experimental. Este investigador, encontra-se em interacção com 

os sujeitos e, por conseguinte, as suas percepções e a sua sensibilidade jogam 

um papel crucial na procura e processamento das observações e respostas.  

Os métodos qualitativos elegem a observação e as entrevistas para a 

obtenção de dados, sobre os quais emergem relações e teorias, em vez de 

serem impostos pelos mesmos, como reconhece Morrow et al. (2000). A 

indução toma primazia sobre a dedução, própria da pesquisa quantitativa.  

No nosso estudo optamos por uma metodologia de cariz qualitativo 

através da observação de comportamentos, que assim se constituem como um 

ponto fulcral. Por isso, é importante debruçarmo-nos sobre esta temática, na 

qual recai o êxito do nosso trabalho.  

A impossibilidade de aplicação de um método experimental, remete-nos 

para a necessidade de utilização do Método de Observação Directa e 

Sistemática. Desta forma, usámos o Registo de Acontecimentos, 

complementado com a técnica de Incidentes Críticos. Assim pudemos estudar 

o comportamento da aluna, de forma detalhada, ao longo das sessões. Uma 

vez que este tipo de observação se processa em situações “naturais”, isto é, no 

contexto ambiental do indivíduo, impôs-se uma intervenção rigorosa ao nível 

das técnicas e métodos de observação. Só assim, foi possível garantir a 

sensibilidade necessária à sua utilização e a objectividade da descrição e 

análise dos dados observados. 
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Para nos auxiliar, nesta observação, e a conselho de uma fisioterapeuta 

que connosco trabalhou, propusemo-nos utilizar a Ficha de Avaliação Cinético-

Funcional (Anexo II), concebida pela equipa de Fisioterapia do Hospital 

Universitário Onofre Lopes, UFRN (1990). Esta ficha, não é validada para este 

tipo de população, que é o caso da nossa aluna, sendo apenas uma ficha 

usada, normalmente por especialistas, para fazer uma pré-avaliação de um 

paciente, para posteriormente lhe elaborar um plano de intervenção. É 

sobretudo uma ficha de carácter qualitativo e o método utilizado é o de 

Observação Directa. Por isso, esta ficha foi um bom auxílio, para aferirmos com 

maior exactidão os resultados obtidos, através da nossa observação. 

Esta ficha é usada para classificar os indivíduos: 

 Avaliando o seu equilíbrio, coordenação e padrões motores (Satisfatório 

e Não Satisfatório); 

 Avaliando a amplitude do movimento articular, nas diferentes partes do 

corpo (Presença de Limitação ou Normal). 

 

4.3.1. Programa Sensório-Motor 

 

O presente estudo foi possível realizar-se apenas após a solicitação 

prévia de uma autorização, por escrito à APPACDM - Centro Dr. Rui 

Abrunhosa, para quer pudesse ser realizado o estudo (Anexo 1). 

O programa sensório-motor foi ministrado por uma profissional com 

frequência do último ano da licenciatura em Desporto e Educação Física, 

opção de Desporto de Reeducação e Reabilitação, da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. O programa foi desenvolvido duas vezes por 

semana, com uma duração de 45 minutos cada sessão. A duração do 

programa foi de 25 sessões, decorridas entre Fevereiro e Maio de 2009. 

Antes de pôr em prática o nosso programa foi realizado um processo de 

adaptação com a aluna. Procurou-se estabelecer uma relação pedagógica com 

a mesma, de forma a captar o seu interesse e atenção para os exercícios que 

lhe seriam propostos. 



 46 
 

A fase seguinte destinou-se à colocação, em prática, da fase de 

intervenção. Os seus principais objectivos foram trabalhar aspectos 

fundamentais da mobilização articular passiva e estimulação sensorial. 

Optámos pela elaboração de um plano de aula para cada sessão (Anexo III). 

Durante esta fase procedeu-se a uma observação detalhada e exaustiva, com 

relatórios pormenorizados ao nível do domínio motor, cognitivo e sócio-afectivo, 

de todas as sessões efectuadas. 

Nos vários planos foram realizadas actividades, tais como mobilidade 

articular, alongamentos das principais cadeias musculares, técnicas de 

relaxamento muscular, utilizando a musicoterapia e massagens. 

Os exercícios eram realizados de forma passiva (posição sentada, 

deitada e de pé - com a nossa ajuda), e geralmente a força externa para a sua 

realização era exercida por nós. 

As sessões foram compostas por uma parte inicial de actividade geral, 

seguidas da parte fundamental, onde se trabalhavam todos os parâmetros, e 

parte final de relaxamento. A aluna era totalmente dependente para a 

realização de todos os exercícios.  
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5. Apresentação e Discussão de Resultados 

 
 

O presente capítulo tem como objectivo apresentar e discutir os 

resultados obtidos antes e após a aplicação da nossa proposta de intervenção. 

 

Dado que o presente trabalho supõe uma descrição detalhada do 

comportamento da aluna e atendendo à diversidade de informação, os 

resultados são agrupados por categorias e apresentados em três domínios 

distintos: motor, cognitivo e sócio-afectivo. No domínio motor, para além da 

descrição observada, recorremos à ficha de avaliação cinético-funcional, para 

nos auxiliar numa melhor descrição sobre a aluna. 

 

5.1 Observação Inicial 

 

Domínio Motor 

 

Os resultados neste domínio foram obtidos com base na ficha de 

Avaliação Cinético-Funcional (ver Quadro 5): 



 48 
 

Quadro 5. Resultados obtidos na observação inicial do equilíbrio, padrões 

motores e marcha. 

Pontos avaliados Satisfatório Insatisfatório 

Equilíbrio 

Sentado com apoio no dorso  X 

Sentado sem apoio no dorso  X 

Sentado sem apoio no dorso e com desequilíbrios  X  

Em pé  X  

Em pé com desequilíbrios  X  

Marcha sem auxílio  X  

Padrões Motores 

Controle cervical  X  

Rolar  X  

Apoio com os cotovelos em decúbito ventral  X  

Quatro apoios  X  

Gatinhar  X  

Ajoelhado  X  

Semi-ajoelhado  X  

Em pé  X  

Marcha com auxílio X   

Marcha sem auxílio  X  

Marcha 

Dissociação de cinturas  X  

Choque do calcanhar  X  

 

Analisando o Quadro 5, verificamos que somente a marcha com auxílio 

se encontra no padrão satisfatório. Todos os demais itens avaliados situam-se 

no nível insatisfatório. 
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Foi ainda observada a amplitude do movimento articular que a aluna 

possuía. Os resultados dessa observação estão apresentados no quadro 

seguinte (Quadro 6): 
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Quadro 6. Resultados obtidos na observação inicial da amplitude do 

movimento articular. 

Amplitude de Movimento Articular (ADM) 

Segmentos Limitação Normal 

Pescoço X   

Ombros 

Abd 

Add 

Flexão 

Extensão 

Rot.Int. 

Rot.Ext. 

X   

X   

X   

X   

-  -  

-  -  

Cotovelos 

Flexão 

Extensão 

 X  

 X  

Punhos e Dedos 

Flexão 

Extensão 

X   

X   

Anca 

Flexão 

Extensão 

Rot.Int. 

Rot.Ext. 

-  -  

-  - 

-  - 

-  - 

Joelhos 

Flexão 

Extensão 

 X  

 X  

Tornozelos 

Dorsiflexão 

Flexão plantar 

X   

X   

 



 51 
 

Da análise dos resultados expressos no Quadro 6, constatamos que a 

aluna apresentava limitação em quase todos os itens avaliados. Apenas as 

articulações dos cotovelos e dos joelhos se encontravam no nível normal. 

Devido a uma recente operação à coluna a que a aluna foi sujeita, não foi 

possível avaliar a amplitude articular da articulação da anca. Quanto à rotação 

interna e externa dos ombros, podemos referir que não foi possível avaliar a 

mesma devido à extrema rigidez que a aluna apresentava. 

 
Domínio Cognitivo 

 

Neste domínio foi possível observar que a aluna: 

 Não revelava períodos de atenção; 

 Não reconhecia o nome quando a Professora a chamava; 

 Não reagia aos sons, da campainha; 

 Reconhecia a voz das pessoas familiares através de expressões faciais 

de agrado e sons articulados; 

 Chorava ou gemia quando não estava satisfeita. 

 

Domínio Sócio-afectivo 

 

Neste domínio foi possível observar que a aluna: 

 Estava totalmente dependente de terceiros quer para se vestir, quer para 

se alimentar; 

 Revelava sinais muitas vezes de apatia e indiferença; 

 Não interagia com as pessoas ao seu redor; 

 Demonstrava iniciativa em tocar e manipular objectos que eram do seu 

agrado; 

 Reagia mal quando pessoas estranhas a tocam; 

 Sorria e chorava sem razão aparente. 
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5.2. Observação Final 

 
Domínio Motor 
 

Terminada a aplicação do programa sensório-motor, reavaliámos o 

equilíbrio, os padrões motores, a marcha e a amplitude articular. 

Apresentam-se, seguidamente, os resultados da avaliação final, 

novamente realizada através da referida ficha de avaliação Cinético-Funcional 

(ver Quadro 7): 
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Quadro 7. Resultados obtidos na observação final no equilíbrio, padrões 

motores e marcha. 

Pontos avaliados Satisfatório Insatisfatório 

Equilíbrio 

Sentado com apoio no dorso X  

Sentado sem apoio no dorso  X 

Sentado sem apoio no dorso e com desequilíbrios  X  

Em pé  X  

Em pé com desequilíbrios  X  

Marcha sem auxílio  X  

Padrões Motores 

Controle cervical X  

Rolar  X  

Apoio com os cotovelos em decúbito ventral  X 

Quatro apoios  X  

Gatinhar  X  

Ajoelhado  X  

Semi-ajoelhado  X  

Em pé  X  

Marcha com auxílio X   

Marcha sem auxílio  X  

Marcha 

Dissociação de cinturas  X  

Choque do calcanhar  X  
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Verificam-se diferenças assinaláveis, em relação à observação inicial, 

nomeadamente melhorias no controle cervical e no item “sentada com apoio no 

dorso”. 

 

Relativamente à amplitude do movimento articular, no quadro seguinte 

(Quadro 8), são apresentados os resultados observados. 



 55 
 

Quadro 8. Resultados obtidos na observação final da amplitude do movimento 

articular. 

Amplitude de Movimento Articular (ADM) 

Segmentos Limitação Normal 

Pescoço  X  

Ombros 

Abd 

Add 

Flexão 

Extensão 

Rot.Int. 

Rot.Ext. 

X   

X   

X   

X   

-  -  

-  -  

Cotovelos 

Flexão 

Extensão 

 X  

 X  

Punhos e Dedos 

Flexão 

Extensão 

 X 

 X 

Anca 

Flexão 

Extensão 

Rot.Int. 

Rot.Ext. 

-  -  

-  - 

-  - 

-  - 

Joelhos 

Flexão 

Extensão 

 X  

 X  

Tornozelos 

Dorsiflexão 

Flexão plantar 

  X 

 X 

 



 56 
 

Comparativamente à observação inicial, em termos de amplitude de 

movimentos, os punhos e dedos obtiveram uma melhoria com este programa 

sensório-motor.  

Uma outra diferença significativa entre a observação inicial e final 

prende-se com o pescoço. Efectivamente, através das actividades realizadas, 

este obteve uma melhoria acentuada. 

Existiu uma evolução positiva na articulação dos tornozelos, tanto na 

dorsiflexão como na flexão plantar. 

 

Estes resultados vêm apoiar a ideia de que na área da reabilitação todas 

as intervenções requerem tempo, devido aos múltiplos factores que nela 

intervêm. Deste modo, pensamos que se as sessões tivessem ocorrido em dias 

consecutivos, e não em sessões bissemanais, os benefícios seriam maiores. 

 

Domínio Cognitivo 

 

Os problemas com que nos deparamos na observação inicial, 

continuaram a ser os mesmos, em função das suas patologias.  

Segundo Fonseca (1995), a pessoa portadora com Deficiência Mental, 

apresenta menos interesse pelos acontecimentos que a rodeiam. Essa falta de 

motivação em relação ao mundo exterior traz consigo uma influência negativa 

para o desenvolvimento motor, uma vez que é pela motricidade que a criança 

descobre o mundo dos objectos, o mundo dos outros e o seu próprio mundo. 

As limitações expressivas prejudicam ou impedem mesmo a sua comunicação 

com o meio ambiente que o cerca. Todos esses obstáculos fazem com que o 

“estar no mundo” das pessoas com deficiências seja bastante alterado em 

relação aos padrões habituais da família e da sociedade em geral, causando 

problemas de ordem relacional e emocional que podem prejudicar ainda mais o 

desenvolvimento das capacidades existentes. 

Estas constatações poderão, deste modo, explicar o porquê da aluna 

não revelar períodos de atenção prolongados e não reagir positivamente aos 

sons. 
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Domínio Sócio-afectivo 

A aluna relativamente ao Domínio Sócio-afectivo, demonstra mais 

frequentemente expressões e sons vocais que exprimem agrado, verificando-

se uma diminuição dos sinais de apatia e indiferença, através de uma atitude 

mais activa e mais dinâmica. 
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6. Conclusões e Sugestões 

 

6.1. Conclusões 
 

Com a realização deste estudo foi-nos possível percepcionar a 

importância e a pertinência da aplicação de um programa de intervenção 

individualizado num indivíduo com síndrome de Rett. Com base na aplicação 

de um programa sensório-motor pudemos obter as seguintes conclusões que 

consideramos de interesse relevante: 

 A existência de algumas melhorias no desenvolvimento global da aluna, 

nomeadamente ao nível do controle cervical e no sentar-se com apoio 

no dorso. 

 No domínio Cognitivo, não se verificaram alterações em relação à 

observação inicial. 

 Relativamente ao domínio Sócio-Afectivo, ocorreu uma diminuição dos 

sinais de apatia e indiferença, revelando uma atitude mais activa e mais 

dinâmica. 

Não podendo efectuar uma comparação com outros estudos já 

publicados na literatura, que confirmem os resultados por nós obtidos, torna-se 

necessário a aplicação de um programa semelhante a outros indivíduos com 

iguais características, para que desta forma o nosso estudo passe de 

meramente exploratório para ter algum valor científico. 

Não deixaremos de notar, que os resultados obtidos, foram por nós 

observados e devidamente avaliados, procedendo-se a registos periódicos. 

No que concerne ao controle cervical antes da aplicação do programa, 

por nós prescrito, a aluna não manifestava tonicidade suficiente a nível dos 

músculos cervicais que lhe permitissem a sustentação da cabeça.  

No final das 25 sessões de treino, onde fundamentalmente foram 

aplicados exercícios de mobilidade articular e estimulação muscular, 

verificamos que a aluna conseguia apresentar, por breves momentos, alguma 

tonicidade muscular na região estimulada, mantendo já a cabeça levantada e 

permanecendo sentada com apoio no dorso. 
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No domínio cognitivo não foram observadas alterações no antes e no 

pós aplicação do programa. Sendo que também não era este o principal 

objectivo, pensávamos, no entanto, que poderiam surgir efeitos colaterais 

mediante o trabalho elaborado. 

No domínio sócio-afectivo, através da observação reactiva aos nossos 

estímulos (tácteis, sonoros, etc.) pudemos verificar que houve uma evolução no 

sentido positivo, uma vez que, a aluna sorria à nossa presença; ao ouvir 

música expressava um ar calmo e relaxado e aquando do trabalho com 

materiais (motricidade fina) manteve o olhar fixo na actividade. 

Acreditamos que este estudo veio despertar o interesse e a importância 

do desenvolvimento da investigação no âmbito desta temática, contribuindo 

para um crescimento do conhecimento na área da Educação Física, 

aparentemente, pouco divulgado. 

 

6.2. Sugestões 
 

Para futuras investigações, propomos: 

 Elaborar um programa sensório-motor, com uma aplicação superior a 

doze semanas e com uma frequência semanal de três vezes;  

 Realizar este estudo com uma amostra mais alargada de forma a poder 

comparar resultados; 

 Elaborar escalas de medida, devidamente validadas de forma a obter 

registos menos subjectivos e passíveis de ser comparáveis. 
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 XIX 
 

8. Anexos  
  

Anexo 1: Pedido de autorização para a realização do estudo 
 

Antonia Vera Mourão Gomes de Almeida e Silva 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

 
 

Ex.mo Sr. Director da APPACDM – Centro Dr. Rui Abrunhosa 
Rua Lagos 48, Senhora da Hora 
4460-353 Porto 

 

No âmbito da disciplina Seminário – Opção de Reeducação e 

Reabilitação, do 5º ano da licenciatura de Desporto e Educação Física da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, cujo objectivo é desenvolver 

um trabalho de investigação, promovendo o desenvolvimento de capacidades 

de análise e discussão de resultados observados, venho por este meio pedir a 

vossa colaboração. 

O cerne desta exposição prende-se precisamente com o trabalho a 

realizar nesta disciplina. Para desenvolver um trabalho subordinado ao tema 

“Síndrome de Rett e Actividade Física: Estudo de caso. Proposta de 

intervenção no âmbito sensório-motor” necessito veementemente da 

colaboração da Vossa instituição. Para levar a cabo o meu objectivo, preciso 

de uma utente com Síndrome de Rett, com o intuito de desenvolver com ela um 

programa de intervenção ao longo de 25 sessões, com uma duração de 45 

minutos cada. 

Na verdade, a colaboração da Vossa instituição neste trabalho é deveras 

importante. Saliento ainda que tenho todo o interesse em partilhar convosco os 

resultados do estudo. Desta feita, comprometo-me a entregar-lhes um 

exemplar do trabalho, depois de terminado e devidamente avaliado pelos 

docentes da disciplina. 



 XX 
 

Como se trata de um trabalho académico, com prazos rigorosos para 

cumprir, peço a Vossa Excelência que me responda com o máximo de 

celeridade possível. Para o efeito, deixo aqui a morada para a qual pode 

reencaminhar a Sua resposta: 

_______________________________________________. Caso seja 

necessário algum esclarecimento adicional, fica também um número de 

telemóvel: __________________. 

 

Certos do melhor acolhimento, subscrevo-me 



 XXI 
 

Anexo 2: Ficha de Avaliação Cinético-Funcional - observação inicial 

e final 
 

Resultados obtidos na observação inicial do equilíbrio, padrões motores e 

marcha. 

Pontos avaliados Satisfatório Insatisfatório 

Equilíbrio 

Sentado com apoio no dorso  X 

Sentado sem apoio no dorso  X 

Sentado sem apoio no dorso e com desequilíbrios  X  

Em pé  X  

Em pé com desequilíbrios  X  

Marcha sem auxílio  X  

Padrões Motores 

Controle cervical  X  

Rolar  X  

Apoio com os cotovelos em decúbito ventral  X  

Quatro apoios  X  

Gatinhar  X  

Ajoelhado  X  

Semi-ajoelhado  X  

Em pé  X  

Marcha com auxílio X   

Marcha sem auxílio  X  

Marcha 

Dissociação de cinturas  X  

Choque do calcanhar  X  
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Resultados obtidos na observação inicial da amplitude do movimento articular. 

Amplitude de Movimento Articular (ADM) 

Segmentos Limitação Normal 

Pescoço X   

Ombros 

Abd 

Add 

Flexão 

Extensão 

Rot.Int. 

Rot.Ext. 

X   

X   

X   

X   

-  -  

-  -  

Cotovelos 

Flexão 

Extensão 

 X  

 X  

Punhos e Dedos 

Flexão 

Extensão 

X   

X   

Anca 

Flexão 

Extensão 

Rot.Int. 

Rot.Ext. 

-  -  

-  - 

-  - 

-  - 

Joelhos 

Flexão 

Extensão 

 X  

 X  

Tornozelos 

Dorsiflexão 

Flexão plantar 

X   

X   
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Resultados obtidos na observação final no equilíbrio, padrões motores e 

marcha. 

Pontos avaliados Satisfatório Insatisfatório 

Equilíbrio 

Sentado com apoio no dorso X  

Sentado sem apoio no dorso  X 

Sentado sem apoio no dorso e com desequilíbrios  X  

Em pé  X  

Em pé com desequilíbrios  X  

Marcha sem auxílio  X  

Padrões Motores 

Controle cervical X  

Rolar  X  

Apoio com os cotovelos em decúbito ventral  X 

Quatro apoios  X  

Gatinhar  X  

Ajoelhado  X  

Semi-ajoelhado  X  

Em pé  X  

Marcha com auxílio X   

Marcha sem auxílio  X  

Marcha 

Dissociação de cinturas  X  

Choque do calcanhar  X  
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Resultados obtidos na observação final da amplitude do movimento articular. 

Amplitude de Movimento Articular (ADM) 

Segmentos Limitação Normal 

Pescoço  X  

Ombros 

Abd 

Add 

Flexão 

Extensão 

Rot.Int. 

Rot.Ext. 

X   

X   

X   

X   

-  -  

-  -  

Cotovelos 

Flexão 

Extensão 

 X  

 X  

Punhos e Dedos 

Flexão 

Extensão 

 X 

 X 

Anca 

Flexão 

Extensão 

Rot.Int. 

Rot.Ext. 

-  -  

-  - 

-  - 

-  - 

Joelhos 

Flexão 

Extensão 

 X  

 X  

Tornozelos 

Dorsiflexão 

Flexão plantar 

  X 

 X 
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Anexo 3: Planos de aula e respectivos relatórios 

 

Plano de Aula 
 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 01 de 25 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 25 de Fevereiro de 2009 
Material: Colchão e bola com textura rugosa.  

 
Objectivos gerais da aula: Socialização entre professora e aluna; 
                                              Observação e avaliação inicial. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

5 

- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Estabelecimento de laços 
afectivos. 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

30 - Mobilização osteo-mio-
articular. 

Observação e registo dos movimentos que a aluna 
efectua, através da Ficha de Avaliação Cinético-
Funcional. 

Parte Final 

10 -Retornar a calma 
-Relaxamento 

A aluna permanece em decúbito dorsal: 
-Rolar uma bola, com textura um pouco rugosa pelas 
mãos e cara; 
-Massajar todo o corpo, iniciando pelos MI, tronco, 
MS e cara. 
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Comportamentos observados 
 
 

Domínio cognitivo 

Neste domínio foi possível observar que a aluna: 

- Não revelava períodos de atenção; 

- Não reconhecia o nome quando a Professora a chamava; 

- Não reagia aos sons, da campainha; 

- Reconhecia a voz das pessoas familiares através de expressões faciais de agrado e sons 

articulados; 

- Chorava ou gemia quando não estava satisfeita. 

Domínio motor 

Somente a marcha com auxílio se encontra no padrão satisfatório. Todos os demais itens 

avaliados situam-se no nível insatisfatório. 

Constatamos que a aluna apresentava limitação em quase todos os itens avaliados. Apenas 

as articulações dos cotovelos e dos joelhos se encontravam no nível normal. Devido a uma 

recente operação à coluna a que a aluna foi sujeita, não foi possível avaliar a amplitude 

articular da articulação da anca. Quanto à rotação interna e externa dos ombros, podemos 

referir que não foi possível avaliar a mesma devido à extrema rigidez que a aluna 

apresentava. 

Domínio sócio-afectivo 

  
Neste domínio foi possível observar que a aluna: 

- Estava totalmente dependente de terceiros quer para se vestir, quer para se alimentar; 

- Revelava sinais muitas vezes de apatia e indiferença; 

- Não interagia com as pessoas ao seu redor; 

- Demonstrava iniciativa em tocar e manipular objectos que eram do seu agrado; 

- Reagia mal quando pessoas estranhas a tocam; 

- Sorria e chorava sem razão aparente. 
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Plano de Aula 
 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 02 de 25 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 27 de Fevereiro de 2009 
Material: bola, creme, CD, leitor de CDs.  

 
Objectivos gerais da aula: Socialização entre professora e aluna; 
                                              Estabelecimento de laços afectivos e rotinas de trabalho; 
                                              Conhecimento da forma de expressão da aluna; 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

10 

- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Estabelecimento de laços 
afectivos. 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

30 Mobilização osteo-mio articular 

 
-Massajar as mãos, realizando extensão total dos 
dedos, com creme aquecido. 
-Realizar circunduções das principais articulações dos 
MS, e MI; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, alternadamente; 
-Erguer os MS acima da cabeça e cruzá-los sobre o 
peito; 
-Realizar extensão dos dedos da mão; 
-Realizar movimentos laterais da cabeça de forma 
lenta. 
 

Parte Final 

5 Retorno a calma; 
Relaxamento 

 
Colocar o aluno em decúbito dorsal: 
-Massajar os pés, contrariando a posição do pé-
equino, com, creme aquecido. 
-Massajar todo o restante do corpo do aluno pela 
sequência: MI, tronco, MS, cara, e cabeça. 
-música relaxante. (sons de golfinhos) 
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Comportamentos observados 
 
 

Domínio cognitivo 

A aluna revela curiosidade aquando a manipulação do seu corpo, especialmente ao 

nível dos MS. 

Revelou períodos de atenção curtos. 

Reconheceu a Professora, seguindo-a com o olhar. 

Domínio motor 

No início desta aula a aluna apresentava grande rigidez muscular, no entanto, como 

já tinha sucedido na aula anterior este quadro foi-se alterando no decorrer da sessão, 

enquanto diferentes segmentos corporais iam sendo massajados. 

Ao rodar a cabeça, apresenta dificuldades bastante mais acentuadas relativamente 

ao lado esquerdo (roda cerca de 45º). Para o lado direito roda totalmente. 

Oferece muita resistência, devido à rigidez dos músculos. 

MS: Apesar de apresentar alguma rigidez, consegue estender totalmente os MS. 

Com ajuda, cruza os MS na linha média do corpo, no plano transversal. 

É nítida a maior limitação do MS direito ao MS esquerdo. 

Apresenta maiores limitações no MS direito, não conseguindo estender 

completamente os dedos da mão deste membro, oferecendo grande resistência a tal 

movimento. 

MI: No início da sessão apresentava os MI flectidos. Através de manipulação 

consegue estender os MI, mas não totalmente. 

Flecte o MI direito, atingindo um ângulo de 90º entre os seguimentos tronco- coxas. No 

MI esquerdo consegue realizar uma maior flexão. 

Domínio sócio-afectivo 

Esteve bastante bem disposta e motivada durante toda sessão, e a sua relação com a 

professora vai-se desenvolvendo a cada momento. 

Quando colocada em decúbito dorsal, por vezes elevou a cabeça num acto de observação. 

A aluna sentiu satisfação num acto corporal com a Professora. 

Demonstrava expressões de desagrado, quando não gostava da actividade. 
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Plano de Aula 
 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 03 de 25  
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 04 de Março 
Material: Leitor de CD, CD, bola de fitbal. 

 
Objectivos gerais da aula: Socialização com a aluna; 
                                              Observação e avaliação inicial. 
                                              Mobilização articular passiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

10 

 
- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Estabelecimento de laços 
afectivos. 
 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 
-Mudar a aluna da cadeira de rodas para o colchão. 

Parte Fundamental 

30 Mobilização osteo-mio-
articular 

 
 Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
  
-Realizar movimentos laterais da cabeça, lenta e 
alternadamente; 
-Massajar as mãos, realizando extensão total dos 
dedos; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e Mi; 
-Erguer os MS acima da cabeça e cruzá-los sobre o 
peito; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotações do corpo para ambos os lados. 
-Massajar os pés contrariando a forma de pé-equino. 
 
 

Parte Final 

5 Retorno à calma; 
Relaxamento 

 
CD, Sons água do mar.  
Ao som da música relaxante:  
 
-Actividades variadas sobre a bola de fitball: 
-deitar sobre a bola. 
-Sentar sobre a bola, com a ajuda da Professora. 
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Comportamentos observados 
 
 

Domínio cognitivo 

Observa-se que a aluna já reconhece bem a professora demonstrando bastante 

atenção quando esta se relaciona com ela. No entanto, estes períodos de atenção são 

relativamente curtos em diversas ocasiões. 

Reconhece o nome, mas nem sempre direcciona o olhar para a pessoa. 

Domínio motor 

MS: 

Nesta aula a aluna não demonstrou alterações relativamente às aulas anteriores. 

Ao nível dos dedos da mão do MS direito, após a manipulação, verificamos que a 

aluna conseguia estendê-los (quase na totalidade) com menos resistência. 

É notório a maior limitação do MS direito em relação ao MS esquerdo. 

A rigidez muscular é uma característica que tem que ser trabalhada em todas as aulas 

com o objectivo de melhorar a sua qualidade de vida. 

MI: 

Elevada hipertonia, o que dificulta o trabalho de manipulação por parte da Professora. 

Domínio sócio-afectivo 

Através de expressões faciais e sons conseguiu exprimir agrado ou desagrado ao 

longo da sessão. 

Demonstra bastante agrado quando a Professora fala directamente para ela. 

Ao longo da sessão a aluna demonstrou, por vezes, desagrado perante situações que 

normalmente reage de forma positiva. 

O relaxamento muscular vai surgindo à medida que as actividades vão sendo 

realizadas, demonstrando a aluna uma expressão de agrado e satisfação. 
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Plano de Aula 
 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 04 de 25 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 06 de Março de 2009 
Material: Creme (aquecido), CD, leitor de CDs.  

 
Objectivos gerais da aula: Socialização entre professora e aluna; 
                                              Estabelecimento de rotinas de trabalho; 
                                              Mobilização articular passiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

10 

- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Fortalecimento de laços 
afectivos. 
Transferir a aluna, da cadeira 
para o colchão. 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

30 -Mobilização osteo-mio-
articula. 

 
Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
 
-Realizar movimentos laterais da cabeça, da cabeça, 
lenta e alternadamente; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Erguer os MS acima da cabeça e cruzá-los sobre o 
peito; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotações do corpo para ambos os lados. 
 
Colocar a aluna em decúbito lateral: 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI. 
-Realizar flexão e extensão dos MI e MS. 
 
. 

Parte Final 

5 Retornar a calma 
Relaxamento 

 
Escutar o CD, dos golfinhos.  
-Massajar com creme previamente aquecido, todo o 
corpo da aluna, pela sequencia: MI, tronco, MS e 
rosto. 
-Enfatizar mãos e pés. 
-Em decúbito ventral, e em decúbito dorsal. 
-Escutar a música, cantarolando ao ritmo da mesma. 
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Comportamentos observados 
 
 

Domínio cognitivo 

Reconhece a Professora, direccionando o olhar para a mesma. 

Por vezes direccionou o olhar, para o pote de cremes. 

Períodos curtos de atenção. 

Reconhece o nome, mas nem sempre direcciona o olhar para a pessoa. 

Domínio motor 

MS: Ao nível dos dedos da mão do MS direito, após a manipulação, verificamos que a 

aluna conseguia estendê-los (quase na totalidade) com menos resistência. 
É notório a maior limitação do MS direito em relação ao MS esquerdo. 

MI: Elevada hipertonia, o que dificulta o trabalho de manipulação por parte da 

Professora. 

Domínio sócio-afectivo 

Pestaneja quando o creme é passado em seu rosto. 

Demonstra bastante agrado quando a Professora fala directamente para ela. 

A aluna mostra agrado no manuseamento do seu corpo através de expressões faciais.  
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Plano de Aula 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 05 de 25 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 11 de Março de 2009 
Material: Farinha de trigo, água, creme, leitor de CD, CD, bola 
de fittbal.  

 
Objectivos gerais da aula: Exercitação da capacidade de diferenciação cinestésica. 
                                              Estimulação sensorial  
                                              Mobilização articular passiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

10 

- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Reforço de laços afectivos. 
Transferir a aluna da cadeira 
para o colchão. 
 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

20 

Mobilização óstio-mio-articular.  
 
 
. 

 
Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Realizar movimentos laterais da cabeça, lenta e 
alternadamente; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotação do corpo para ambos os lados. 
 
Colocar a aluna em decúbito lateral: 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Realizar flexão e estensão do MI e MS. 
 

10 

 
Diferenciação cinestésica – 
exploração de objectos 
através do tacto. 

 
 
-Ao som da música, a aluna vai preparar com a ajuda 
da Professora uma massa com farinha de trigo. 
-Manusear a farinha seca. 
-Manusear a farinha com água. 
-Amassar a massa. 
-fazer bolas com a massa. 
-lavar as mãos com água morna. 
 
 
 

Parte Final 

5 Retorno a calma 
Relaxamento 

 
  Escutar o CD, dos golfinhos. 
 -Massajar as mãos com creme. 
 -Deitar sobre a bola de Fittbal,  
 -Rolar sobre a bola; 
 -Sentar sobre a bola 
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Comportamentos observados 
 
 

Domínio cognitivo 

Reconhece a Professora (já realizou a fase da familiarização), direccionando o olhar 

para a mesma. 

 Esta sessão foi um pouco diferente das anteriores. A aluna demonstrou grande 

interesse pelo manuseio da farinha, tanto seca como em pasta. 

Mostrou-se todo o tempo interessada na actividade, incluindo a parte em que mexeu 

com a água. 

No final, apercebemo-nos que a aluna já está bem familiarizada com a bola 

mostrando bastante agrado nas actividades realizadas com a mesma. 

Esta foi uma aula bastante positiva. 

Domínio motor 

Cabeça: Com a manipulação a rigidez foi diminuindo, conseguindo a aluna realizar 

uma rotação da cabeça superior a 45º (lado esquerdo). De salientar que voluntariamente não 

o faz. 

 MS: Estende totalmente os MS, apesar de na fase inicial ter apresentado alguma 

rigidez.  

 Ao nível dos dedos da mão do MS direito, após a manipulação, verificamos que a 

aluna conseguia estendê-los (quase na totalidade) com menos resistência. 

 Na mão do MS esquerdo realiza extensão total dos dedos e quando lhe é colocado 

um objecto aluna, através de movimentos lentos tenta manipulá-lo. 

 MI: Não estende os MI totalmente. 

 Após manipulação a hipertonia, apesar de acentuada, diminui. 

 Reacções espásticas quando se assusta (eg: som de campainha, latido de cão, porta 

a bater). 

Domínio sócio-afectivo 

 Através de expressões faciais e sons demonstrou bastante agrado no manuseio da 

farinha seca, como em pasta.   

Demonstrou bastante receptiva, durante toda a sessão. 

Sorriu bastante ao longo da sessão e emitiu gargalhadas espontâneas. 
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Plano de Aula 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 06 de 25 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 13 de Março de 2009 
Material: Creme, CD, leitor de CD’s, papel.  

 
Objectivos gerais da aula: Exercitação da capacidade de diferenciação cinestésica. 
                                              Estimulação sensorial- tacto, visão e audição. 
                                              Mobilização articular passiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

10 

Aproximação à aluna. 
Contacto visual, e físico entre    
Professora e aluna. 
Desenvolvimento da relação 
de afectividade. 
Transferir a aluna, da cadeira 
de rodas para o colchão. 
 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

30 

Mobilização osteo-mio 
articular. 
 
 
 
 
 
 

 
Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Realizar movimentos laterais da cabeça, lenta e 
alternadamente; 
-Massajar as mãos, realizando extenção total dos 
dedos; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Erguer os MS acima da cabeça e cruzá-los sobre o 
peito; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotação do corpo para ambos os lados. 
 
Colocar a aluna em decúbito lateral: 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Realizar flexão e extensão do MI e MS. 
 

 

 
 
Diferenciação cinestésica-
exploração de objectos 
através do tacto. 
Desenvolver a habilidade 
visual e auditiva através de 
estímulos diferentes do 
habitual. 
 

 
Ao som da música, com a ajuda da Professora, a 
aluna deverá: 
-rasgar papéis. 
-Amassar papéis. 
-Fazer bolas grandes com papel amassado. 
 
Com a ajuda da Professora, e duas bolas de papel 
amassado, a aluna vai fazer ritmos de música. 
 
 

Parte Final 

5 Retornar a calma 
Relaxamento 

Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
Deitada sobre a bola de Fittbal, executar várias 
actividades. 
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Comportamentos observados 
 
 

Domínio cognitivo 

Reconhece a Professora 

Direccionou o olhar para as bolas 

Reconhece o nome, mas nem sempre direcciona o olhar para a pessoa que a 

chama. 

Pestaneja quando o papel é rasgado. 

Sorri quando as bolas são lançadas. 

Domínio motor 

Cabeça: Não se verificam alterações. 

MS: Estende totalmente os MS, apesar de na fase inicial apresentar alguma rigidez. 

Ao nível dos dedos da mão do MS direito, após a manipulação, verificamos que a 

aluna conseguia estendê-los (quase na totalidade) com menos resistência. 

Cruza os MS na linha média do corpo, no plano transversal. Notória a maior limitação 

no MS direito. 

MI: Não estende o MI totalmente. 

Após manipulação a hipertonia, apesar de acentuada diminui. 

Domínio sócio-afectivo 

A aluna não demonstrou iniciativa para tocar nos objectos. Desta forma foi a 

Professora que proporcionou o contacto com os mesmos. 

Demonstrou agrado quando a Professora fez rítmicos musicais com as bolas de 

papel.  
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Plano de Aula 
 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 07 de 25 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 18 de Março de 2009 
Material: Colchão, bolas com diferentes texturas, bonecos e 
bolas com guizos, Creme, CD, leitor de CDs.  

 
Objectivos gerais da aula: Exercitação da capacidade de diferenciação cinestésica. 
                                              Estimulação sensorial- tacto e visão 
                                              Mobilização articular passiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

10 

- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Estabelecimento de laços 
afectivos. 
Transferir a aluna, da cadeira 
de rodas para o colchão. 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

20 Relaxamento do tónus 
muscular. 

 
 Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Realizar movimentos laterais da cabeça, lentamente 
e alternados. 
-Massajar as mãos, realizando extensão total dos 
dedos; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Erguer os MS acima da cabeça e cruzá-los sobre o 
peito; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotação do corpo para ambos os lados. 
 

10 
Diferenciação cinestésica- 
exploração de objectos 
através do tacto.  

Colocar vários objectos, de várias texturas de forma a 
atrair a atenção da aluna e motivá-la a tocá-los e 
manipulá-los. 
(caso não aconteça a Professora propicia a sua 
manipulação). 
 

Parte Final 

5 Retornar a calma 
Relaxamento 

 
-Massajar todo o corpo da aluna, com creme 
aquecido, pela sequencia: MI, tronco, MS e rosto. 
-Enfatizar mãos e pés. 
-Em decúbito ventral, e em decúbito dorsal. 
-Escutar a música, agora já conhecida, cantarolando 
ao ritmo da mesma. 
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Comportamentos observados 
 
 

A sessão de hoje foi bastante diferente pois a aluna estava com muitas dores na 

região abdominal e como tal não foi possível realizar a sessão conforme planeado. 

A Professora esteve a falar com a aluna e a massajar-lhe o corpo. 

A aluna demonstrou uma grande apatia e nenhuma motivação. 

As reacções espásticas da aluna foram uma constante durante toda a sessão. 

Sempre que a Professora tentava realizar um pouco de manipulação a aluna reagia 

com gemidos demonstrando não estar bem. 

Optamos por não ministrar esta sessão como planeada. 

Esta planificação será ministrada na próxima sessão. 
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Plano de Aula 
 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 08 de 25 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 20 de Março de 2009 
Material: Colchão, bolas com diferentes texturas, bonecos e 
bolas com guizos, Creme, CD, leitor de CDs.  

 
Objectivos gerais da aula: Exercitação da capacidade de diferenciação cinestésica. 
                                              Estimulação Sensorial- tacto e visão 
                                              Mobilização articular passiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

10 

- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Estabelecimento de laços 
afectivos. 
Transferir a aluna, da cadeira 
de rodas para o colchão. 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

20 Relaxamento do tónus 
muscular. 

 
 Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Realizar movimentos laterais da cabeça, lentamente 
e alternados. 
-Massajar as mãos, realizando extensão total dos 
dedos; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Erguer os MS acima da cabeça e cruzá-los sobre o 
peito; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotação do corpo para ambos os lados. 
 

10 

Diferenciação cinestésica- 
exploração de objectos 
através do tacto.  
Desenvolver a habilidade 
visual através de estímulo 
visual. 
Exploração do ambiente 
através do tacto. 
Desenvolver a habilidade 
visual através do estímulo 
visual e auditivo. 

Colocar vários objectos, de várias texturas de forma a 
atrair a atenção da aluna e motivá-la a tocá-los e 
manipulá-los. 
(caso não aconteça a Professora propicia a sua 
manipulação). 
Colocar vários objectos, de várias texturas, de forma 
a atraírem a atenção da aluna e motivá-la a manipulá-
los. 
(caso não aconteça a Professora propicia a sua 
manipulação 

Parte Final 

5 Retornar a calma 
Relaxamento 

 
-Massajar todo o corpo da aluna, com creme 
aquecido, pela sequencia: MI, tronco, MS e rosto. 
-Enfatizar mãos e pés. 
-Em decúbito ventral, e em decúbito dorsal. 
-Escutar a música, agora já conhecida, cantarolando 
ao ritmo da mesma. 
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Comportamentos observados 
 
 

Domínio cognitivo 

Reconhece a Professora, direccionando o olhar para a mesma. 

Por vezes direccionou o olhar, procurando o barulho que a bola com guizos produzia. 

Reage ao estímulo visual (bola colorida) dirigindo o olhar para ela. 

Períodos de atenção curtos. 

Reage a estímulos auditivos através do olhar. 

Responde ao estímulo táctil rodando a cabeça para o lado em que lhe é tocado na 

cabeça. 

Domínio motor 

Cabeça: Com a manipulação a rigidez foi diminuindo, conseguindo  a aluna realizar 

uma rotação da cabeça superior a 45º. De salientar que voluntariamente não o faz. 

Roda totalmente a cabeça para o lado direito (apesar de ainda oferecer bastante resistência 

devido a rigidez muscular). 

MS: Estende totalmente os MS, apesar de na fase inicial apresentar alguma rigidez. 

Ao nível dos dedos da mão do MS direito, após a manipulação, verificamos que a 

aluna conseguia estendê-los (quase na totalidade) com menos resistência. 

Na mão do MS esquerdo realiza extensão total dos dedos e quando lhe é colocado 

um objecto para manipular, através de movimentos lentos, demonstra querer fazê-lo. 

MI: Não estende voluntariamente os MI totalmente. 

Após manipulação, a hipertonia, apesar de acentuada diminui. 

Reacções espásticas quando se assusta. (eg: som de berbiquim). 

Domínio sócio-afectivo 

Expressões faciais de agrado, sorrindo e sons articulados, quando recebe carinhos. 

Através de expressões faciais e sons, demonstrou bastante agrado quando era 

mexido com a bola em sua cabeça. 

Sorriu bastante ao longo da sessão e emitiu gargalhadas espontâneas. 

Demonstrou-se bastante receptiva. 
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Plano de Aula 
 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 09 de 25 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 25 de Março de 2009 
Material: Espuma de barbear, CD, leitor de CD’s, espelho 
grande. 

 
Objectivos gerais da aula: Exercitação da capacidade de diferenciação cinestésica. 
                                              Estimulação sensorial- tacto e visão 
                                              Mobilização articular passiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

10 

- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Estabelecimento de laços 
afectivos. 
Transferir a aluna, da cadeira 
de rodas para o colchão. 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

20 Mobilização osteo-mio-
articular. 

 
Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Realizar movimentos laterais da cabeça, lentamente 
e alternados. 
-Massajar as mãos, realizando extensão total dos 
dedos; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Erguer os MS acima da cabeça e cruzá-los sobre o 
peito; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotação do corpo para ambos os lados. 
 

10 
Diferenciação cinestésica- 
exploração de objectos 
através do tacto. 

 
 Com a ajuda da Professora: 
 Com espuma de barbear, dentro de um recipiente,   
executar movimentos livres com as mãos. 
 Com a ajuda da Professora:  
 Fazer movimentos no espelho. 
 

Parte Final 

5 -Retornar a calma 
-Relaxamento 

 
Escutar o CD de música relaxante.  
 
-Massajar todo o corpo da aluna, pela sequencia: MI, 
tronco, MS e rosto. 
-Enfatizar mãos e pés. 
-Em decúbito ventral, e em decúbito dorsal. 
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Comportamentos observados 
 
 

Domínio cognitivo 

Reconhece a Professora direccionando o olhar para a mesma, quando esta chega 

para a cumprimentar no início da sessão. 

 Esta sessão foi diferente, com o manuseio do creme de barbear. A aluna demonstrou 

grande interesse pelo manuseio da espuma. Por vezes abria e fechava a boca, 

demonstrando querer come-la. 

Mostrou-se todo o tempo interessada na actividade, incluindo a parte em que mexeu 

com a água, para lavar as mãos. 

No final, apercebemo-nos que a aluna já está bem familiarizada com o espelho, 

mostrando bastante agrado nas actividades realizadas com o mesmo. 

Esta foi uma aula bastante positiva. 

Domínio motor 

Cabeça: Com a manipulação a rigidez tornou-se menos intensa, conseguindo a 

aluna realizar uma rotação da cabeça superior a 45º (lado esquerdo). De salientar que 

voluntariamente não o faz. 

 No início da sessão apresentava comportamentos de bruxismo. 

 MS: Estende totalmente os MS, apesar de na fase inicial ter apresentado alguma 

rigidez.  

 Ao nível dos dedos da mão do MS direito, após a manipulação, verificamos que a 

aluna conseguia estendê-los (quase na totalidade) com menos resistência. 

 Na mão do MS esquerdo realiza extensão total dos dedos e quando lhe é colocado 

um objecto aluna, através de movimentos lentos tenta manipulá-lo. 

 MI: Não estende os MI totalmente. 

 Após manipulação a hipertonia, apesar de acentuada, diminui. 

Domínio sócio-afectivo 

Demonstrou bastante receptiva. 

Sorriu bastante ao longo da sessão e emitiu gargalhadas espontâneas. 

Mais uma vez nota-se a familiarização da aluna com alguns materiais, principalmente 

o espelho, no qual demonstra bastante interesse na realização das tarefas. 
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A actividade com a espuma de barbear tornou-se bastante motivante e divertida para 

a aluna, sendo um material a repetir em próximas aulas. 

Torna-se mais fácil facilitar o movimento das mãos e extensão dos dedos com a 

espuma de barbear. 

A música torna-se um elemento importante durante toda a aula e não só na parte final, 

pois o tipo escolhido facilita o relaxamento. 

 

 

Observação final: 

É de salientar que devemos repetir sessões como esta.
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Plano de Aula 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 10 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 27 de Março de 2009 
Material: Tinta, CD (Reflections of Nature) leitor de CD’s, 
água, jornal, creme aquecido. 

 
Objectivos gerais da aula: Exercitação da capacidade de diferenciação cinestésica. 
                                              Estimulação sensorial- tacto e visão 
                                              Mobilização articular passiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

10 

- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Estabelecimento de laços 
afectivos. 
Transferir a aluna da cadeira 
de rodas para o colchão. 
 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

20 . Mobilização osteo-mio-
articular. 

  
Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Realizar movimentos laterais da cabeça, lentamente 
e alternados. 
-Massajar as mãos, realizando extensão total dos 
dedos; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Erguer os MS acima da cabeça e cruzá-los sobre o 
peito; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotação do corpo para ambos os lados. 
 

10 Mobilização osteo-mio-
articular. 

 
Escutar a música, (Reflections of Nature) 
- Com a ajuda da Professora, a aluna deverá fazer 
pintura com as mãos sobre uma folha de jornal. 
-Com a ajuda da Professora fazer movimentos com 
tinta no espelho. 
-Massajar as mãos da aluna, com água morna e 
sabão. 
 

Parte Final 

5 -Retornar a calma 
-Relaxamento 

 
Escutar o CD, de música relaxante. (CD dos 
golfinhos) 
 
 Massajar todo o corpo da aluna, pela sequencia: MI, 
tronco, MS e rosto, com creme previamente 
aquecido. 
-Enfatizar mãos e pés. 
-Em decúbito ventral, e em decúbito dorsal. 
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Comportamentos observados 

 

Domínio cognitivo 

Reconhece a Professora direccionando o olhar para a mesma, quando esta chega 

para a cumprimentar no início da sessão. 

  A aluna demonstrou desinteresse pelo manuseio da tinta sobre o jornal. Por vezes 

transmitia sons de desagrado. 

Mostrou-se interessada na hora de lavar as mãos, ao mexer com a água morna. 

           Mais uma vez nota-se a familiarização da aluna com alguns materiais, principalmente 

o espelho, no qual demonstra bastante interesse na realização das tarefas. 

Domínio motor 

Cabeça: Demonstrou diferenças visíveis nesta sessão. Bastante rigidez. 

 MS: Estende totalmente os MS, apesar de na fase inicial ter apresentado alguma 

rigidez.  

 Ao nível dos dedos da mão do MS direito, e MS esquerdo, a aluna apresenta 

tendência a mantê-los flectidos. 

 MI: Não estende os MI totalmente. 

 Após manipulação a hipertonia, apesar de acentuada, diminui. 

 

Domínio sócio-afectivo 

A música continua a ser um elemento importante durante toda a aula e não só na 

parte final, pois o tipo escolhido facilita o relaxamento. 

 
Observação final: 

É de salientar que hoje a aluna não se encontrava muito bem fisicamente. 

Não havia dormido bem a noite, e encontrava-se bastante agitada no início da 

sessão. 

Após a massagem transmitiu estar bem relaxada. 
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Plano de Aula 
 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 11 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 30 de Março de 2009 
Material: Gelatina, Creme, CD, leitor de CD’s. 

 
Objectivos gerais da aula: Exercitação da capacidade de diferenciação cinestésica. 
                                              Estimulação sensorial- tacto e visão 
                                              Mobilização articular passiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

10 

- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Estabelecimento de laços 
afectivos. 
Transferir a aluna da cadeira 
para o colchão. 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

20 
Mobilização óstio-mio-articular.  
 
 

 
 
Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Realizar movimentos laterais da cabeça, lenta e 
alternadamente; 
-Massajar as mãos, realizando extenção total dos 
dedos; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Erguer os MS acima da cabeça e cruzá-los sobre o 
peito; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotação do corpo para ambos os lados. 
 
Colocar a aluna em decúbito lateral: 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Realizar flexão e extensão do MI e MS. 
 

10 

 
 
Diferenciação cinestésica-
exploração de objectos 
através do tacto. 
Desenvolver a habilidade 
visual através do estímulo 
visual. 

 
Colocar gelatinas de cores diferentes, de forma a 
atrair a atenção da aluna e motivá-la a tocá-las e 
manipulá-las. 
(caso não aconteça a Professora propicia a sua 
manipulação) 
 
 
 

Parte Final 

5 
 
Retornar a calma 
Relaxamento  

Escutar o CD, dos golfinhos. Música relaxante: 
 
-Massajar todo o corpo da aluna, pela sequencia: MI, 
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 tronco, MS e rosto. 
-Enfatizar mãos e pés. 
-Em decúbito ventral, e em decúbito dorsal. 

 

 
 

Comportamentos observados 
 
 

Domínio cognitivo 

Reconhece a Professora direccionando o olhar para a mesma, quando esta chega 

para a cumprimentar no início da sessão. 

 Esta sessão tornou-se diferente pois, com o manuseio da gelatina, por vezes abria e 

fechava a boca, demonstrando querer come-la. Acabou por comer a gelatina ao meio da 

actividade. 

Mostrou-se todo o tempo interessada na actividade, e sorria dando gargalhadas. 

No final, apercebemo-nos que a aluna já está bem familiarizada com gelatinas. 

Domínio motor 

Cabeça: Com a manipulação a rigidez tornou-se menos intensa, conseguindo a 

aluna realizar uma rotação da cabeça superior a 45º (lado esquerdo). De salientar que 

voluntariamente não o faz. 

 No início da sessão apresentava comportamentos de bruxismo. 

 MS: Estende totalmente os MS, apesar de na fase inicial ter apresentado alguma 

rigidez.  

 Ao nível dos dedos da mão do MS direito, após a manipulação, verificamos que a 

aluna conseguia estendê-los com menos resistência. 

 Na mão do MS esquerdo realiza extensão total dos dedos e quando lhe é colocado 

um objecto aluna, através de movimentos lentos tenta manipulá-lo. 

 MI: Não estende os MI totalmente. 

 Após manipulação a hipertonia, apesar de acentuada, diminui. 

Domínio sócio-afectivo 

Demonstrou bastante receptiva. 
Sorriu bastante ao longo da sessão e emitiu gargalhadas espontâneas. 

Mais uma vez nota-se a familiarização da aluna com alguns materiais, 

principalmente o espelho, no qual demonstra bastante interesse na realização das tarefas. 

A actividade com a gelatina tornou-se bastante motivante e divertida para a aluna, 
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sendo uma actividade a repetir em próximas aulas. 

A música torna-se um elemento importante durante toda a aula e não só na parte 

final, pois o tipo escolhido facilita o relaxamento. 

  

  

Observação final: 

É de salientar que devemos repetir sessões como esta. 
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Plano de Aula 
 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 12 de 25 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 01 de abril 2009 
Material: Espuma de barbear, CD, leitor de CD’s, espelho 
grande. 

 
Objectivos gerais da aula: Exercitação da capacidade de diferenciação cinestésica. 
                                              Estimulação sensorial- tacto e visão 
                                              Mobilização articular passiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

10 

- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Estabelecimento de laços 
afectivos. 
Transferir a aluna, da cadeira 
de rodas para o colchão. 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

20 Mobilização osteo-mio-
articular. 

 
Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Realizar movimentos laterais da cabeça, lentamente 
e alternados. 
-Massajar as mãos, realizando extensão total dos 
dedos; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Erguer os MS acima da cabeça e cruzá-los sobre o 
peito; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotação do corpo para ambos os lados. 
 

10 
Diferenciação cinestésica- 
exploração de objectos 
através do tacto. 

 
 Com a ajuda da Professora: 
 Com espuma de barbear, dentro de um recipiente,   
executar movimentos livres com as mãos. 
 Com a ajuda da Professora:  
 Fazer movimentos no espelho. 
 

Parte Final 

5 -Retornar a calma 
-Relaxamento 

 
Escutar o CD de música relaxante.  
 
-Massajar todo o corpo da aluna, pela sequencia: MI, 
tronco, MS e rosto. 
-Enfatizar mãos e pés. 
-Em decúbito ventral, e em decúbito dorsal. 
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Comportamentos observados 
 
 

Domínio cognitivo 

Reconhece a Professora direccionando o olhar para a mesma, quando esta chega 

para a cumprimentar no início da sessão. 

 Esta sessão foi semelhante a uma outra sessão onde foi utilizado, espuma de 

barbear. A aluna demonstrou grande interesse pelo manuseio da espuma. Por vezes abria e 

fechava a boca, demonstrando querer come-la. 

Mostrou-se todo o tempo interessada na actividade, e como em sessões anteriores, a 

parte em que mexeu com a água, para lavar as mãos. 

No final, apercebemo-nos que a aluna já está bem familiarizada com o espelho, 

mostrando bastante agrado nas actividades realizadas com o mesmo. 

Esta aula foi bastante positiva. 

Domínio motor 

Cabeça: Com a manipulação a rigidez tornou-se menos intensa, conseguindo a 

aluna realizar uma rotação da cabeça superior a 45º (lado esquerdo). De salientar que 

voluntariamente não o faz. 

 No início da sessão apresentava comportamentos de bruxismo. 

 MS: Estende totalmente os MS, apesar de na fase inicial ter apresentado alguma 

rigidez.  

 Ao nível dos dedos da mão do MS direito, após a manipulação, verificamos que a 

aluna conseguia estendê-los (quase na totalidade) com menos resistência. 

 Na mão do MS esquerdo realiza extensão total dos dedos e quando lhe é colocado 

um objecto aluna, através de movimentos lentos tenta manipulá-lo. 

 MI: Não estende os MI totalmente. 

 Após manipulação a hipertonia, apesar de acentuada, diminui. 

 Reacções espásticas quando se assusta (eg: som de campainha, latido de cão, porta 

a bater). 

Domínio sócio-afectivo 

Demonstrou bastante receptiva. 

Sorriu bastante ao longo da sessão e emitiu gargalhadas espontâneas. 

Mais uma vez nota-se a familiarização da aluna com alguns materiais, principalmente 
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o espelho, no qual demonstra bastante interesse na realização das tarefas. 

A actividade com a espuma de barbear tornou-se bastante motivante e divertida para a 

aluna, sendo um material a repetir em próximas aulas. 

Torna-se mais fácil facilitar o movimento das mãos e extensão dos dedos com a 

espuma de barbear. 

A música torna-se um elemento importante durante toda a aula e não só na parte final, 

pois o tipo escolhido facilita o relaxamento. 

 
 Observação final: 

É de salientar que devemos repetir sessões com espuma de barbear. 



 LIV 
 



 LV 
 

Plano de Aula 
 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 13 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 03 de Abril de 2009 
Material: Balão, farinha de trigo, CD, leitor de CDs.  

 
Objectivos gerais da aula: Exercitação da capacidade de diferenciação cinestésica. 
                                              Estimulação sensorial  
                                              Mobilização articular passiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

5 

- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Estabelecimento de laços 
afectivos. 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

20 

Mobilização óstio-mio-articular.  
 
 
. 

  
Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Realizar movimentos laterais da cabeça, lenta e 
alternadamente; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotação do corpo para ambos os lados. 
 
Colocar a aluna em decúbito lateral: 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Realizar flexão e estensão do MI e MS. 
 

10 
 
Diferenciação cinestésica – 
exploração através do tacto. 

 
CD de música relaxante 
Com a ajuda da Professora: 
-Manusear farinha de trigo. 
-Colocar a farinha de trigo dentro de um balão. 
-Manusear o balão, já contendo a farinha dentro. 
 
 

Parte Final 

5 Retorno a calma 
Relaxamento 

 
CD dos golfinhos; 
Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Massajar todo o corpo, iniciando pelos MI, tronco, 
MS e cara. 
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Comportamentos observados 
 
 

Domínio cognitivo 

Reconhece a Professora (já realizou a fase da familiarização), direccionando o olhar 

para a mesma. 

A aluna demonstrou grande interesse pelo manuseio da farinha, tanto seca como em 

pasta. 

Mostrou-se todo o tempo interessada na actividade, salientando a parte em que 

mexeu com a água. 

Reconhece o nome, e já direcciona o olhar para a Professora. 

No início da sessão apresentava acentuado bruxismo, o que não se verificou no fim. 

Domínio motor 

Cabeça: Com a manipulação a rigidez foi diminuindo, conseguindo a aluna realizar 

uma rotação da cabeça superior a 45º (lado esquerdo). De salientar que voluntariamente não 

o faz. 

 MS: Estende totalmente os MS, apesar de na fase inicial ter apresentado alguma 

rigidez.  

 Ao nível dos dedos da mão do MS direito, após a manipulação, verificamos que a 

aluna conseguia estendê-los (quase na totalidade) com menos resistência. 

 Na mão do MS esquerdo realiza extensão total dos dedos e quando lhe é colocado 

um objecto aluna, através de movimentos lentos tenta manipulá-lo. 

 MI: Não estende os MI totalmente voluntariamente. 

 Após manipulação a hipertonia, apesar de acentuada, diminui. 

 Reacções espásticas quando se assusta. 

Domínio sócio-afectivo 

Através de expressões faciais e sons demonstrou bastante agrado no manuseio da 

farinha seca, como em pasta.   

Demonstrou bastante receptiva, durante toda a sessão. 

Sorriu bastante ao longo da sessão e emitiu gargalhadas espontâneas. 
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 Observação final: 

Nas últimas aulas tem sido mais frequente o acontecimento do bruxismo. 

Para minimizar esta situação, nesta aula decidimos realizar também massagem 

facial para contrariar tal situação. 

A aluna mostrou-se bastante aliciada pelas actividades com o balão. O 

manusear da farinha mostrou-se mais uma vez uma actividade bastante 

positiva. 
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Plano de Aula 
 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 14 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 06 de Abril de 2009 
Material: Espuma de barbear, CD, leitor de CDs.  

 
Objectivos gerais da aula: Exercitação da capacidade de diferenciação cinestésica. 
                                              Estimulação sensorial- tacto e visão 
                                              Mobilização articular passiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

 

- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Estabelecimento de laços 
afectivos. 
Mudar a aluna da cadeira de 
rodas para o colchão. 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

 Mobilização osteo-mio-
articular. 

Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Realizar movimentos laterais da cabeça, lentamente 
e alternados. 
-Massajar as mãos, realizando extensão total dos 
dedos; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Erguer os MS acima da cabeça e cruzá-los sobre o 
peito; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotação do corpo para ambos os lados. 
 

 

Diferenciação cinestésica- 
exploração através do tacto. 
 
Desenvolver a habilidade 
visual através do estímulo 
visual. 

CD de música relaxante 
 
Com espuma de barbear, dentro de um recipiente: 
-Com a ajuda da Professora, executar movimentos 
livres com as mãos. 
-Com a ajuda da Professora fazer movimentos 
amplos no espelho. 
 

Parte Final 

 Retornar a calma 
Relaxamento 

 
-Massajar todo o corpo da aluna, pela sequencia: MI, 
tronco, MS e rosto. 
-Enfatizar mãos e pés. Contrariando os pés equinos. 
-Em decúbito ventral, e em decúbito dorsal. 
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Comportamentos observados 
 
 

Domínio cognitivo 

Reconhece a Professora direccionando o olhar para a mesma, quando esta chega 

para a cumprimentar no início da sessão. 

 Como em sessões anteriores, a aluna demonstrou grande interesse pelo manuseio 

da espuma. Por vezes abria e fechava a boca, demonstrando querer come-la. 

Mostrou-se todo o tempo interessada na actividade, incluindo a parte em que mexeu 

com a água, para lavar as mãos. 

No final, apercebemo-nos que a aluna já está bem familiarizada com o espelho, 

mostrando bastante agrado nas actividades realizadas com o mesmo. 

Esta foi uma aula bastante positiva. 

Domínio motor 

Cabeça: Com a manipulação a rigidez tornou-se menos intensa, conseguindo a 

aluna realizar uma rotação da cabeça superior a 45º (lado esquerdo). De salientar que 

voluntariamente não o faz. 

 No início da sessão apresentava comportamentos de bruxismo, o que não se 

verificou ao término desta. 

 MS: Estende totalmente os MS, apesar de na fase inicial ter apresentado alguma 

rigidez.  

 Ao nível dos dedos da mão do MS direito, após a manipulação, verificamos que a 

aluna conseguia estendê-los (quase na totalidade) com menos resistência. 

 Na mão do MS esquerdo realiza extensão total dos dedos e quando lhe é colocado 

um objecto aluna, através de movimentos lentos tenta manipulá-lo. 

 MI: Não estende os MI totalmente voluntariamente. 

 Após manipulação a hipertonia, apesar de acentuada, diminui. 

 Reacções espásticas quando se assusta (eg: som de campainha, latido de cão, porta 

a bater). 

Domínio sócio-afectivo 

Demonstrou bastante receptiva. 
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Sorriu bastante ao longo da sessão. 

           Mais uma vez nota-se a familiarização da aluna com alguns materiais, principalmente 

o espelho, no qual demonstra bastante interesse na realização das tarefas. 

A actividade com a espuma de barbear tornou-se bastante motivante e divertida para a 

aluna, sendo um material a repetir em próximas aulas. 

Com a espuma de barbear, os movimentos das mãos e extensão dos dedos tornou-se 

mais fácil. 

          
Observação final: 

Mais uma vez verifica-se que a utilização da espuma de barbear facilita em muito o 

manuseamento das mãos da aluna, permitindo de forma mais agradável a extensão dos dedos. 

Não se mostrou tão desagradada na posição de decúbito ventral o que reflecte o 

trabalho que tem vindo a ser executado. 

No final desta aula a aluna adormeceu após a massagem de relaxamento. 
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Plano de Aula 
 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 15 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 08 de Abril de 2009 
Material: Argila em pó, CD, leitor de CD’s, água, creme. 

 
Objectivos gerais da aula: Exercitação da capacidade de diferenciação cinestésica. 
                                              Estimulação sensorial  
                                              Mobilização articular passiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

 

- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Estabelecimento de laços 
afectivos. 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

 Mobilização-osteo-mio 
articular. 

  
Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Realizar movimentos laterais da cabeça, lenta e 
alternadamente; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotação do corpo para ambos os lados. 
 
Colocar a aluna em decúbito lateral: 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Realizar flexão e extensão do MI e MS. 
 

 Diferenciação cinestésica-
exploração através do tacto. 

 
Com a ajuda da Professora, a aluna irá manusear: 
-Argila em pó 
-Água morna 
-Argila em barro, com temperatura aquecida. 
-Fazer bolas com o barro. 
-Fazer biscoitinhos com o barro. 
 Massajar as mãos da aluna com água morna e 
sabão. 
 Massajar as mãos da aluna com creme. 
 

Parte Final 

 Retornar a calma 
Relaxamento 

Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Rolar bolas com diferentes texturas pelo corpo; 
-Massajar todo o corpo, iniciando pelos MI, tronco, 
MS e cara. 
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Comportamentos observados 
 
 

Domínio cognitivo 

Reconhece a Professora direccionando o olhar para a mesma. 

A aluna demonstrou grande interesse pelo manuseio da argila, tanto seca como em 

barro. 

Mostrou-se todo o tempo interessada na actividade. 

Reconhece o nome, e já direcciona o olhar para a Professora, quando esta lhe chama. 

No início da sessão apresentava acentuado bruxismo, o que não se verificou no fim. 

 

Domínio motor 

Cabeça: Com a manipulação a rigidez foi diminuindo, conseguindo a aluna realizar 

uma rotação da cabeça superior a 45º. 

MS: Estende totalmente os MS, apesar de na fase inicial ter apresentado alguma 

rigidez.  

Ao nível dos dedos da mão do MS direito, após a manipulação, verificamos que a 

aluna conseguia estendê-los na totalidade, com menos resistência. 

Na mão do MS esquerdo realiza extensão total dos dedos. 

MI: Não estende os MI totalmente voluntariamente. 

Após manipulação a hipertonia, apesar de acentuada, diminui. 

Domínio sócio-afectivo 

Através de expressões faciais e sons demonstrou bastante agrado no manuseio da 

argila seca, como em barro.   

Demonstrou bastante receptiva, durante toda a sessão. 

Sorriu bastante ao longo da sessão e emitiu gargalhadas espontâneas. 

 

Observação final: 

Nas últimas aulas tem sido mais frequente o acontecimento do bruxismo. 

Para minimizar esta situação, nesta aula decidimos realizar também massagem 

facial para contrariar tal situação. 
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A aluna mostrou-se bastante aliciada pelas actividades com o barro.  

A aluna mostrou-se bastante empenhada na realização das actividades, a 

argila é semelhante à farinha de trigo, o que facilitou no desenvolvimento da 

aula. 

O manuseamento do barro tornou-se um pouco mais estranho para a 

aluna, no entanto, ao fim de algum tempo já estava habituada ao seu toque. 

O relaxamento muscular só se foi visível perto do final. No entanto os 

objectivos da sessão foram cumpridos. 
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Plano de Aula 
 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 16 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 16 de Abril de 2009. 
Material: Bolas com diferentes texturas, bonecos e bolas com 
guizos.  

 
Objectivos gerais da aula: Exercitação da capacidade de diferenciação cinestésica e 
coordenação geral. 
                                              Estimulação sensorial-tacto e visão. 
                                              Mobilização articular passiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

10 

Aproximação à aluna. 
Contacto visual, e físico entre    
Professora e aluna. 
Desenvolvimento da relação 
de afectividade. 
Transferir a aluna, da cadeira 
de rodas para o colchão. 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

20 Mobilização osteo-mio 
articular. 

 
Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
 
-Realizar movimentos laterais da cabeça, da cabeça, 
lenta e alternadamente; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Erguer os MS acima da cabeça e cruzá-los sobre o 
peito; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotações do corpo para ambos os lados. 
 
Colocar a aluna em decúbito lateral: 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI. 
-Realizar flexão e extensão dos MI e MS. 
 
 
 

10 

Diferenciação cinestésica- 
exploração do ambiente 
através do tacto. 
Desenvolver a habilidade 
visual através do estimula 
visual. 

Colocar vários objectos, de várias texturas, de forma 
a atrair a atenção da aluna e motivá-la a tocá-los e 
manipulá-los  
(Caso isso não aconteça a Professora propicia a sua 
manipulação). 

Parte Final 

5 Retornar a calma 
Relaxamento 

Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Massajar todo o corpo, iniciando pelos MI, tronco, 
MS e cara. 
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Comportamentos observados 
 
 

A sessão de hoje foi bastante diferente pois a aluna estava com muitas dores 

abdominal e como tal não foi possível realizar a sessão conforme planeado. 

A Professora esteve a falar com ela, a acariciar e a massajar-lhe o corpo. 

A aluna demonstrou uma grande apatia e nenhuma motivação. Acreditamos que esta 

situação foi provocada pelas dores e pelo facto da aluna não ter dormido muito bem a noite, 

segundo informação do pai. Esteve toda a noite a gemer de dores. 

Não comeu adequadamente ao  pequeno almoço, nem o almoço, e nem o lanche, o 

que provocou uma maior fragilidade física. 

As reacções espásticas da aluna foram uma constante durante toda a sessão. 

Sempre que a Professora tentava realizar um pouco de manipulação a aluna reagia 

com gemidos e choro, pelo que optamos por não realizar esse tipo de movimentos. 

Por este motivo será repetida este plano de sessão.  
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Plano de Aula 
 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 17 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 20 de Abril de 2009. 
Material: Bolas com diferentes texturas, bonecos e bolas com 
guizos, pena.  

 
Objectivos gerais da aula: Exercitação da capacidade de diferenciação cinestésica e 
coordenação geral. 
                                              Estimulação sensorial-tacto e visão. 
                                              Mobilização articular passiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

10 

Aproximação à aluna. 
Contacto visual, e físico entre    
Professora e aluna. 
Desenvolvimento da relação 
de afectividade. 
Transferir a aluna, da cadeira 
de rodas para o colchão. 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

20 Mobilização osteo-mio 
articular. 

 
Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
 
-Realizar movimentos laterais da cabeça, da cabeça, 
lenta e alternadamente; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Erguer os MS acima da cabeça e cruzá-los sobre o 
peito; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotações do corpo para ambos os lados. 
 
Colocar a aluna em decúbito lateral: 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI. 
-Realizar flexão e extensão dos MI e MS. 
 
 
 

10 

Diferenciação cinestésica- 
exploração do ambiente 
através do tacto. 
Desenvolver a habilidade 
visual através do estimula 
visual. 

Colocar vários objectos, de várias texturas, de forma 
a atrair a atenção da aluna e motivá-la a tocá-los e 
manipulá-los  
(Caso isso não aconteça a Professora propicia a sua 
manipulação). 

Parte Final 

5 Retornar a calma 
Relaxamento 

Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Massajar todo o corpo, iniciando pelos MI, tronco, 
MS e cara. 
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Comportamentos observados 
 
 

Domínio cognitivo 

Reconhece a Professora direccionando o olhar para a mesma. Por vezes direccionou 

o olhar , procurando o barulho que a bola com guizos produzia. 

Períodos de atenção curtos. 

Reconhece o nome, e já direcciona o olhar para a Professora quando esta a chama. 

Responde ao estímulo táctil (pena) rodando a cabeça para o lado em que se está a 

fazer cócegas. 

Reage a estímulos auditivos através do olhar. 

No início da sessão apresentava acentuado bruxismo, o que não se verificou no fim. 

Domínio motor 

Cabeça: Com a manipulação a rigidez foi diminuindo, conseguindo a aluna realizar 

uma rotação da cabeça superior a 45º (lado esquerdo). 

MS: Estende totalmente os MS, apesar de na fase inicial ter apresentado alguma 

rigidez.  

Ao nível dos dedos da mão do MS direito, após a manipulação, verificamos que a 

aluna conseguia estendê-los, com menos resistência. 

Na mão do MS esquerdo realiza extensão total dos dedos e quando lhe é colocado 

um objecto aluna, através de movimentos lentos tenta manipulá-lo. 

MI: Não estende os MI totalmente voluntariamente. 

Após manipulação a hipertonia, apesar de acentuada, diminui. 

Reacções espásticas quando se assusta. 

Domínio sócio-afectivo 

Através de expressões faciais e sons demonstrou bastante agrado quando a pena era 

colocada na cara dela.   

Demonstrou bastante receptiva, durante toda a sessão. 

Sorriu bastante ao longo da sessão e emitiu gargalhadas espontâneas. 
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Observação final: 

Nas últimas aulas tem sido mais frequente o acontecimento do bruxismo. 

Para minimizar esta situação, nesta aula decidimos realizar também massagem 

facial para contrariar tal situação. 
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Plano de Aula 
 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 18 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 22 de Abril de 2009. 
Material: Bolas com diferentes texturas, bonecos e bolas com 
guizos, pena. 

 
Objectivos gerais da aula: Exercitação da capacidade de diferenciação cinestésica e 
coordenação geral. 
                                              Estimulação sensorial-tacto e visão. 
                                              Mobilização articular passiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

10 

- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Estabelecimento de laços 
afectivos. 
Transferir a aluna, da cadeira 
para a cama. 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

20 Mobilização osteo-mio articular 

Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
 
-Realizar movimentos laterais da cabeça, da cabeça, 
lenta e alternadamente; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Erguer os MS acima da cabeça e cruzá-los sobre o 
peito; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotações do corpo para ambos os lados. 
 
Colocar a aluna em decúbito lateral: 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI. 
-Realizar flexão e extensão dos MI e MS. 
 
 

10 

Diferenciação cinestésica- 
exploração do ambiente 
através do tacto. 
Desenvolver a habilidade 
visual através do estimula 
visual 
Exploração do ambiente 
através do tacto. 
Desenvolver a habilidade 
visual através do estímulo 
visual e auditivo. 

Colocar vários objectos, de várias texturas, de forma 
a atrair a atenção da aluna e motivá-la a tocá-los e 
manipulá-los  
(Caso isso não aconteça a Professora propicia a sua 
manipulação). 
 
Colocar objectos coloridos e que produzem som de 
forma a atraírem a atenção da aluna e motivá-la a 
manipulá-los. 
 (Caso isso não aconteça a Professora propicia a sua 
manipulação). 
 

Parte Final 
5 Retornar a calma Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
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Relaxamento -Massajar todo o corpo, iniciando pelos MI, tronco, 
MS e cara. Enfatizar as mãos. 

 

 
 

Comportamentos observados 
 
 

Domínio cognitivo 

Reconhece a Professora direccionando o olhar para a mesma. 
Por vezes direccionou o olhar, procurando o barulho que a bola com guizos produzia. 

Períodos de atenção curtos. 

Reconhece o nome, e já direcciona o olhar para a Professora quando esta a chama. 

Responde ao estímulo táctil (pena) rodando a cabeça para o lado em que se está a 

fazer cócegas. 

Reage a estímulos auditivos através do olhar. 

No início da sessão apresentava acentuado bruxismo, o que não se verificou no fim. 

Domínio motor 

Cabeça: Com a manipulação a rigidez foi diminuindo, conseguindo a aluna realizar 

uma rotação da cabeça superior a 45º (lado esquerdo). 

 MS: Estende totalmente os MS, apesar de na fase inicial ter apresentado alguma 

rigidez.  

 Ao nível dos dedos da mão do MS direito, após a manipulação, verificamos que a 

aluna conseguia estendê-los, sem resistência. 

 Na mão do MS esquerdo realiza extensão total dos dedos e quando lhe é colocado 

um objecto aluna, através de movimentos lentos tenta manipulá-lo. 

 MI: Não estende os MI totalmente voluntariamente. 

 Após manipulação a hipertonia, apesar de acentuada, diminui. 

 Reacções espásticas quando se assusta. 

Domínio sócio-afectivo 

Através de expressões faciais e sons demonstrou bastante agrado quando a pena era 

colocada na cara dela.   

Demonstrou bastante receptiva, durante toda a sessão. 

Sorriu bastante ao longo da sessão e emitiu gargalhadas espontâneas. 
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Observação final: 

Nas últimas aulas tem sido mais frequente o acontecimento do bruxismo. 

Para minimizar esta situação, nesta aula decidimos realizar também massagem 

facial para contrariar tal situação. 

Esta sessão não diferenciou muito da anterior. 
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Plano de Aula 
 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 19 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 27 de Abril de 2009. 
Material: Bolas com diferentes texturas, bonecos e bolas com 
guizos, pena. 

 
Objectivos gerais da aula: Exercitação da capacidade de diferenciação cinestésica e 
coordenação geral. 
                                              Estimulação sensorial-tacto e visão. 
                                              Mobilização articular passiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

10 

- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Estabelecimento de laços 
afectivos. 
Transferir a aluna, da cadeira 
para a cama. 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

20 Mobilização osteo-mio articular 

Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
 
-Realizar movimentos laterais da cabeça, da cabeça, 
lenta e alternadamente; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Erguer os MS acima da cabeça e cruzá-los sobre o 
peito; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotações do corpo para ambos os lados. 
 
Colocar a aluna em decúbito lateral: 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI. 
-Realizar flexão e extensão dos MI e MS. 
 
 

10 

Diferenciação cinestésica- 
exploração do ambiente 
através do tacto. 
Desenvolver a habilidade 
visual através do estimula 
visual 
Exploração do ambiente 
através do tacto. 
Desenvolver a habilidade 
visual através do estímulo 
visual e auditivo. 

Colocar vários objectos, de várias texturas, de forma 
a atrair a atenção da aluna e motivá-la a tocá-los e 
manipulá-los  
(Caso isso não aconteça a Professora propicia a sua 
manipulação). 
 
Colocar objectos coloridos e que produzem som de 
forma a atraírem a atenção da aluna e motivá-la a 
manipulá-los. 
 (Caso isso não aconteça a Professora propicia a sua 
manipulação). 
 

Parte Final 
5 Retornar a calma Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
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Relaxamento -Massajar todo o corpo, iniciando pelos MI, tronco, 
MS e cara. Enfatizar as mãos. 

 

 
 

Comportamentos observados 
 
 

Domínio cognitivo 

Reconhece a Professora direccionando o olhar para a mesma. 

  Por vezes direccionou o olhar, procurando o barulho que a bola com guizos 

produzia. 

 Períodos de atenção curtos. 

Reconhece o nome, e já direcciona o olhar para a Professora quando esta a chama. 

Reage aos estímulos tácteis que lhe são colocados na mão, tentando manipulá-los. 

Reage ao estímulo visual (bola colorida) dirigindo o olhar para ela. 

Períodos de atenção curtos. 

Reage a estímulos auditivos através do olhar. 

Responde ao estímulo táctil (pena) rodando a cabeça para o lado em que se está a 

fazer cócegas. 

Domínio motor 

Cabeça: A aluna na posição de sentada adopta uma postura correcta da cabeça. 

 MS: Estende totalmente os MS, apesar de na fase inicial ter apresentar alguma 

rigidez.  

 Ao nível dos dedos da mão do MS direito, após a manipulação, verificamos que a 

aluna conseguia estendê-los, sem resistência. 

 Na mão do MS esquerdo realiza extensão total dos dedos e quando lhe é colocado 

um objecto aluna, através de movimentos lentos tenta manipulá-lo. 

Por vezes a aluna dá sinais de querer agarrar o objecto para o segurar e manipular. 

MI: Oferece uma menor resistência quando se realiza a extensão dos MI. Por vezes 

estende-se os MI voluntariamente. 

Após manipulação a hipertonia, apesar de acentuada, diminui. 

Reacções espásticas quando se assusta com determinado barulho, ou como forma de 

reagir a um movimento que contrarie a sua posição de repouso. 
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Domínio sócio-afectivo 

Através de expressões faciais e sons demonstrou bastante agrado quando a pena era 

colocada na cara dela.   

Demonstrou bastante receptiva, durante toda a sessão. 

Sorriu bastante ao longo da sessão e emitiu gargalhadas espontâneas. 

 

Observação final: 

Ao meio da sessão a aluna demonstrou estar muito calma. Ao término 

da sessão a aluna já estava adormecida. 

 Demonstrou gostar muito desta sessão. 
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Plano de Aula 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 20 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 29 de Abril de 2009. 
Material: Bola de cristal musical, e balões. 

 
Objectivos gerais da aula: Desenvolver a amplitude articular. 
                                              Estimulação sensorial-tacto visão e audição. 
                                              Mobilização articular passiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

10 

- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Estabelecimento de laços 
afectivos. 
Transferir a aluna, da cadeira 
para a cama. 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

20 Mobilização osteo-mio-
articular. 

Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
 
-Realizar movimentos laterais da cabeça, da cabeça, 
lenta e alternadamente; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Erguer os MS acima da cabeça e cruzá-los sobre o 
peito; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotações do corpo para ambos os lados. 
 
Colocar a aluna em decúbito lateral: 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI. 
-Realizar flexão e extensão dos MI e MS. 
 
 

10 

Desenvolver a amplitude 
articular. 
Desenvolver a habilidade 
visual através do estímulo 
visual. 
Desenvolver a mobilidade 
articular voluntária dos MS. 
Estimulação da capacidade 
auditiva 
Estimulação visual através do 
estímulo visual e auditivo. 

Levantar os MI em extensão até formar um ângulo 
recto com o tronco: 
MI em simultâneos; 
MI alternados. 
 
Colocar balões coloridos presos nos pulsos de forma 
a atraírem a atenção da aluna e motivá-la a tocar e 
manipulá-los. 
 
Fazer rolar o balão de cristal musical, várias vezes, 
todo o corpo da aluna. 
 

Parte Final 

5 Retornar a calma 
Relaxamento 

Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Massajar todo o corpo, iniciando pelos MI, tronco, 
MS e cara. Enfatizar as mãos. 
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Comportamentos observados 

Domínio cognitivo 

Reconhece a Professora direccionando o olhar para a mesma. 

 Reagiu aos balões que estavam presos aos pulsos. Inicialmente apenas com o olhar 

e posteriormente tentou tocá-los. 

 Demonstrou curiosidade pelos movimentos que os balões faziam. 

 Reage aos estímulos tácteis que lhe são colocados na mão, do MS direita em 

relação à mão do MS esquerdo. 

 Revelou períodos de atenção mais prolongados. 

Reconhece o nome, e já direcciona o olhar para a Professora quando esta a chama. 

Reage aos estímulos tácteis que lhe são colocados na mão, tentando manipulá-los. 

Domínio motor 

Cabeça: Através da manipulação a aluna tem vindo a oferecer menos resistência e 

uma rigidez muscular menos acentuada. 

 Roda a cabeça para os dois lados, sem manipulação, somente através de estímulo. 

  MS: Realiza extensão total dos dedos da mão esquerda, e da mão direita, sem 

qualquer manipulação. 

 Continua a evidenciar mais sinais de querer pegar e manipular objectos. 

 Verificamos melhorias ao nível destes movimentos. 

 MI: Flecte o MI direito atingindo um ângulo de 90º entre os seguimentos tronco -

coxas.  

 Após manipulação a hipertonia, apesar de acentuada, diminui. 

Domínio sócio-afectivo 

Reagiu aos balões de forma muito positiva. As expressões faciais e os sons 

articulados foram prova disso. Emitiu gargalhadas quando os balões tocavam o seu rosto. 

Demonstrou ser receptiva e colaborante ao longo de toda a sessão.  

A aluna revela bastante satisfação perante o contacto corporal estabelecido entre ela 

e a Professora. 
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Plano de Aula 
 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 21 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 04 de Maio de 2009. 
Material: Bola de cristal musical, e balões. 

 
Objectivos gerais da aula: Desenvolver a amplitude articular. 
                                              Estimulação sensorial-tacto visão e audição. 
                                              Mobilização articular passiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

10 

- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Estabelecimento de laços 
afectivos. 
Transferir a aluna, da cadeira 
para o colchão. 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

20 Mobilização osteo-mio-
articular. 

 
Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
 
-Realizar movimentos laterais da cabeça, da cabeça, 
lenta e alternadamente; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Erguer os MS acima da cabeça e cruzá-los sobre o 
peito; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotações do corpo para ambos os lados. 
 
Colocar a aluna em decúbito lateral: 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI. 
-Realizar flexão e extensão dos MI e MS. 
 
 

10 

Desenvolver a amplitude 
articular. 
Desenvolver a habilidade 
visual através do estímulo 
visual. 
Desenvolver a mobilidade 
articular voluntária dos MS. 
Estimulação da capacidade 
auditiva 
Estimulação visual através do 
estímulo visual e auditivo. 

Levantar os MI em extensão até formar um ângulo 
recto com o tronco: 
MI em simultâneos; 
MI alternados. 
 
Colocar balões coloridos presos nos pulsos de forma 
a atraírem a atenção da aluna e motivá-la a tocar e 
manipulá-los. 
 
Fazer rolar o balão de cristal musical, várias vezes, 
todo o corpo da aluna. 
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Parte Final 

5 Retornar a calma 
Relaxamento 

Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Massajar todo o corpo, iniciando pelos MI, tronco, 
MS e cara. Enfatizar as mãos. 

Comportamentos observados 

Domínio cognitivo 

Reagiu aos balões que estavam presos aos pulsos. Inicialmente apenas com o olhar 

e posteriormente tentou tocá-los. 

 Reagiu aos balões que estavam pendurados num fio, tentando tocar nos mesmos. 

 Foi notória a iniciativa da aluna, com a mão do MS esquerdo, para tentar agarrar e 

manipular os balões. 

 Revelou períodos de atenção mais prolongados. 

Domínio motor 

  Cabeça: Realiza movimentos fluidos da cabeça para ambos os lados, seguindo os 

balões que estão suspensos. 

 Revela uma atitude mais dinâmica, visível nos seus movimentos da cabeça e MS 

perante estímulos. 

  MS: Movimentos constantes (com extensão, flexão e cruzamento da linha média no 

plano transversal) do MS para apreciar os movimentos dos balões e para os aproximar de si 

e se manterem no seu campo visual. 

Continua a evidenciar mais sinais de querer pegar e manipular objectos. 

Verificamos melhorias ao nível destes movimentos. 

Demonstrou iniciativa para agarrar e manipular os balões. 

 Realiza extensão total dos dedos da mão esquerda, e da mão direita, sem qualquer 

manipulação. 

 Continua a evidenciar mais sinais de querer pegar e manipular objectos. 

 MI: Alterações no tónus muscular. Flecte o MI direito atingindo um ângulo de 90º 

entre os seguimentos tronco-coxas.  

 Após manipulação a hipertonia, apesar de acentuada, diminui. 
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Domínio sócio-afectivo 

  
Reagiu aos balões de forma muito positiva. As expressões faciais e os sons 

articulados foram prova disso. Emitiu gargalhadas quando os balões tocavam o seu rosto. 

 Demonstrou ser receptiva e colaborante ao longo de toda a sessão.  

 A aluna revela bastante satisfação perante o contacto corporal estabelecido entre ela 

e a Professora. 
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Plano de Aula 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 22 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 06 de Maio de 2009. 
Material: Bola de cristal musical, bola ouriço e balões. 

 
Objectivos gerais da aula: Desenvolver a amplitude articular. 
                                              Estimulação sensorial-tacto visão e audição. 
                                              Mobilização articular passiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

10 

- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Estabelecimento de laços 
afectivos. 
Transferir a aluna, da cadeira 
para o colchão. 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

20 Mobilização osteo-mio-articular. 

Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Realizar movimentos laterais da cabeça, da 
cabeça, lenta e alternadamente; 
-Massajar as mãos, realizando extensão total dos 
dedos; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Erguer os MS acima da cabeça e cruzá-los sobre 
o peito; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotações do corpo para ambos os lados. 
 
Colocar a aluna em decúbito lateral: 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI. 
-Realizar flexão e extensão dos MI e MS. 

10 

Desenvolver a amplitude articular. 
Desenvolver a habilidade visual 
através do estímulo visual. 
Desenvolver a mobilidade 
articular voluntária dos MS. 
Estimulação da capacidade 
auditiva 
Estimulação visual através do 
estímulo visual e auditivo. 
Estimular a sensibilidade 
propioceptiva. 

Levantar os MI em extensão até formar um ângulo 
recto com o tronco: 
MI em simultâneos; 
MI alternados. 
 
Colocar balões coloridos presos nos pulsos de 
forma a atraírem a atenção da aluna e motivá-la a 
tocar e manipulá-los. 
 
Fazer rolar o balão de cristal musical, várias 
vezes, todo o corpo da aluna. 
Realizar movimentos circulares com a bola ouriço 
por todo o corpo da aluna: pés, MI, tronco e MS. 

Parte Final 

5 Retornar a calma 
Relaxamento 

Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Massajar todo o corpo, iniciando pelos MI, tronco, 
MS e cara. Enfatizar as mãos. 
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Comportamentos observados 
 
 

Domínio cognitivo 

A aluna reconhece o seu nome e o da Professora, reagindo através de 

movimentações do corpo e expressões faciais. 

Quando a Professora falou para seu irmão, a aluna reconheceu o nome e olhou para 

ele. 

Reagiu aos balões que estavam presos num fio, Inicialmente apenas com o olhar e 

posteriormente tentou tocá-los.  

 Foi notória a iniciativa da aluna, com a mão do MS esquerdo, para tentar agarrar e 

manipular os balões. 

 Revelou períodos de atenção mais prolongados. 

 Esteve muito receptiva aos exercícios. 

Domínio motor 

Cabeça: Os movimentos são realizados, para ambos os lados, com mais fluidez, 

demonstrando uma maior dinâmica e menor limitação. 

 Realiza movimentos fluidos da cabeça para ambos os lados, seguindo os balões que estão 

suspensos. 

 Revela uma atitude mais dinâmica, visível nos seus movimentos da cabeça e MS 

perante estímulos. 

  MS: Os MS são sensíveis à textura da bola ouriço. 

 Realiza extensão total dos MS, e a rigidez que apresenta ao realizar este movimento 

tem vindo a diminuir ao longo das sessões. 

Apesar de apresentar muita rigidez, consegue realizar extensão total dos MS. 

 Realiza extensão total dos dedos da mão esquerda, e da mão direita, sem qualquer 

manipulação. 

 Continua a evidenciar mais sinais de querer pegar e manipular objectos. 

 MI: Os pés são sensíveis à textura da bola ouriço, realizando pequenos movimentos. 

Flecte o MI direito atingindo um ângulo de 90º entre os seguimentos tronco-coxas.  

 Não realiza a extensão total dos mesmos, no entanto a rigidez tem decrescido de 

forma gradual, ao longo das sessões. 
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Domínio sócio-afectivo 

Reage à presença de pessoas estranhas através de fixações visuais. 

 Reagiu aos balões de forma muito positiva. As expressões faciais e os sons 

articulados foram prova disso. Emitiu gargalhadas quando os balões tocavam o seu rosto. 

 Demonstrou ser receptiva e colaborante ao longo de toda a sessão.  

 A aluna revela bastante satisfação perante o contacto corporal estabelecido entre ela 

e a Professora. 
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Plano de Aula 
 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 23 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 11 de Maio de 2009. 
Material: Bola ouriço, pena e balões. 

 
Objectivos gerais da aula: Desenvolver a amplitude articular. 
                                              Estimulação sensorial-tacto visão e audição. 
                                              Mobilização articular passiva. 
                                              Desenvolver a mobilidade articular voluntária dos MS. 
                                              Estimular a sensibilidade propioceptiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

10 

- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Estabelecimento de laços 
afectivos. 
Transferir a aluna, da cadeira 
para o colchão. 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

10 Mobilização osteo-mio-
articular. 

Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Realizar movimentos laterais da cabeça, da cabeça, 
lenta e alternadamente; 
-Massajar as mãos, realizando extensão total dos 
dedos; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Erguer os MS acima da cabeça e cruzá-los sobre o 
peito; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotações do corpo para ambos os lados. 
 
Colocar a aluna em decúbito lateral: 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI. 
-Realizar flexão e extensão dos MI e MS. 

20 

Desenvolver a amplitude 
articular. 
Desenvolver a habilidade 
visual através do estímulo 
visual. 
Desenvolver a mobilidade 
articular voluntária dos MS. 
Estimulação da capacidade 
auditiva 
Estimulação visual através do 
estímulo visual e auditivo. 
Estimular a sensibilidade 
propioceptiva. 

Levantar os MI em extensão até formar um ângulo 
recto com o tronco: 
MI em simultâneos; 
MI alternados. 
 
Colocar balões coloridos presos nos pulsos de forma 
a atraírem a atenção da aluna e motivá-la a tocar e 
manipulá-los. 
 
Fazer rolar o balão de cristal musical, várias vezes, 
todo o corpo da aluna. 
Realizar movimentos circulares com a bola ouriço por 
todo o corpo da aluna: pés, MI, tronco e MS. 
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Parte Final 

5 Retornar a calma 
Relaxamento 

Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Massajar todo o corpo, iniciando pelos MI, tronco, 
MS e cara. Enfatizar as mãos. 

 

 
 

Comportamentos observados 
 
 

Domínio cognitivo 

A aluna reconhece o seu nome e o da Professora, reagindo através de 

movimentações do corpo e expressões faciais. 

Quando a Professora falou para seu irmão, a aluna reconheceu o nome e olhou para 

ele. 

Reagiu aos balões que estavam presos num fio, Inicialmente apenas com o olhar e 

posteriormente tentou tocá-los.  

 Foi notória a iniciativa da aluna, com a mão do MS esquerdo, para tentar agarrar e 

manipular os balões. 

 Revelou períodos de atenção mais prolongados. 

 Esteve muito receptiva aos exercícios. 

Domínio motor 

Cabeça: Os movimentos são realizados, para ambos os lados, com mais fluidez, 

demonstrando uma maior dinâmica e menor limitação. 

 Realiza movimentos fluidos da cabeça para ambos os lados, seguindo os balões que estão 

suspensos. 

 Revela uma atitude mais dinâmica, visível nos seus movimentos da cabeça e MS 

perante estímulos. 

  MS: Durante o exercício do balão, a aluna realizou (em especial no período inicial) 

elevação e extensão voluntária do MS. 

 Realiza extensão total dos MS, e a rigidez que apresenta ao realizar este movimento 

tem vindo a diminuir ao longo das sessões.  

 Realiza extensão total dos dedos da mão esquerda, e da mão direita, sem qualquer 

manipulação. 

 Continua a evidenciar mais sinais de querer pegar e manipular objectos. 

 MI: Os pés são sensíveis à textura da bola ouriço, realizando pequenos movimentos. 
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Flecte o MI direito atingindo um ângulo de 90º entre os seguimentos tronco-coxas.  

 Não realiza a extensão total dos mesmos, no entanto a rigidez tem decrescido de 

forma gradual, ao longo das sessões. 

Domínio sócio-afectivo 

A aluna sentiu satisfação no contacto corporal com a Professora, sorrindo e emitindo 

sons vocais. 

 Reagiu aos balões de forma muito positiva. As expressões faciais e os sons 

articulados foram prova disso. Emitiu gargalhadas quando os balões tocavam o seu rosto. 

 Demonstrou ser receptiva e colaborante ao longo de toda a sessão. 

 
Observação final: 

Como na aula anterior a aluna se encontrava muito agitada, resolvemos 

recuar um pouco e repetir com algumas mudanças um plano de aula. 

Realizámos mais actividades de relaxamento muscular o que foi bastante 

do agrado da aluna. 

Na próxima aula, as actividades serão mais diversificadas e semelhantes 

às realizadas nas aulas anteriores. 
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Plano de Aula 
 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 24 de 25 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 13 de Maio de 2009. 
Material: Bola ouriço, pena e balões. 

 
Objectivos gerais da aula: Desenvolver a amplitude articular. 
                                              Estimulação sensorial-tacto visão e audição. 
                                              Mobilização articular passiva. 
                                              Desenvolver a mobilidade articular voluntária dos MS. 
                                              Estimular a sensibilidade propioceptiva. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

10 

- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Estabelecimento de laços 
afectivos. 
Transferir a aluna, da cadeira 
para o colchão. 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

10 Mobilização osteo-mio-
articular. 

Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
-Realizar movimentos laterais da cabeça, da cabeça, 
lenta e alternadamente; 
-Massajar as mãos, realizando extensão total dos 
dedos; 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI; 
-Erguer os MS acima da cabeça e cruzá-los sobre o 
peito; 
-Realizar flexão e extensão dos MI, de forma 
alternada. 
-Realizar rotações do corpo para ambos os lados. 
Colocar a aluna em decúbito lateral: 
-Realizar circunduções das principais articulações 
dos MS e MI. 
-Realizar flexão e extensão dos MI e MS. 

20 

Desenvolver a amplitude 
articular. 
Desenvolver a habilidade 
visual através do estímulo 
visual. 
Desenvolver a mobilidade 
articular voluntária dos MS. 
Estimulação da capacidade 
auditiva 
Estimulação visual através do 
estímulo visual e auditivo. 
Estimular a sensibilidade 
propioceptiva. 

Levantar os MI em extensão até formar um ângulo 
recto com o tronco: 
MI em simultâneos; 
MI alternados. 
 
Colocar balões coloridos presos nos pulsos de forma 
a atraírem a atenção da aluna e motivá-la a tocar e 
manipulá-los. 
 
Fazer rolar o balão de cristal musical, várias vezes, 
todo o corpo da aluna. 
Realizar movimentos circulares com a bola ouriço por 
todo o corpo da aluna: pés, MI, tronco e MS. 

Parte Final 
5 Retornar a calma Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
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Relaxamento -Massajar todo o corpo, iniciando pelos MI, tronco, 
MS e cara. Enfatizar as mãos. 

 

 
 

Comportamentos observados 
 
 

Domínio cognitivo 

A aluna reconhece o seu nome e o da Professora, reagindo através de 

movimentações do corpo e expressões faciais. 

Quando a Professora falou para seu irmão, a aluna reconheceu o nome e olhou para 

ele. 

Reagiu aos balões que estavam presos num fio, Inicialmente apenas com o olhar e 

posteriormente tentou tocá-los.  

 Foi notória a iniciativa da aluna, com a mão do MS esquerdo, para tentar agarrar e 

manipular os balões. 

 Revelou períodos de atenção mais prolongados. 

 Esteve muito receptiva aos exercícios. 

Domínio motor 

Cabeça: Os movimentos são realizados, para ambos os lados, com mais fluidez, 

demonstrando uma maior dinâmica e menor limitação. 

 Realiza movimentos fluidos da cabeça para ambos os lados, seguindo os balões que estão 

suspensos. 

 Revela uma atitude mais dinâmica, visível nos seus movimentos da cabeça e MS 

perante estímulos. 

  MS: Durante o exercício do balão, a aluna realizou (em especial no período inicial) 

elevação e extensão voluntária do MS. 

 Realiza extensão total dos MS, e a rigidez que apresenta ao realizar este movimento 

tem vindo a diminuir ao longo das sessões.  

 Realiza extensão total dos dedos da mão esquerda, e da mão direita, sem qualquer 

manipulação. 

 Continua a evidenciar mais sinais de querer pegar e manipular objectos. 

 MI: Os pés são sensíveis à textura da bola ouriço, realizando pequenos movimentos. 

Flecte o MI direito atingindo um ângulo de 90º entre os seguimentos tronco-coxas.  

  A rigidez tem decrescido de forma gradual, ao longo das sessões. 
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Domínio sócio-afectivo 

A aluna sentiu satisfação no contacto corporal com a Professora, sorrindo e emitindo 

sons vocais. 

 Reagiu aos balões de forma muito positiva. As expressões faciais e os sons 

articulados foram prova disso. Emitiu gargalhadas quando os balões tocavam o seu rosto. 

 Demonstrou ser receptiva e colaborante ao longo de toda a sessão. 

 



 XCVIII 
 



 XCIX 
 

Plano de Aula 
 
Professor: Vera Mourão 
Sessão nº: 25 de 25 
Duração: 45’ 
Local: APPACDM – Centro 
Dr. Rui Abrunhosa 

Data: 18 de Maio de 2009 
Material: Colchão e bola com textura rugosa.  

 
Objectivos gerais da aula: Socialização entre professora e aluna; 
                                              Observação e avaliação final. 
 
 Objectivos específicos Organização Didáctico-Metodológica 

Parte Inicial 

5 

- Aproximação à aluna. 
-Contacto visual e físico entre    
Professora e aluna. 
-Estabelecimento de laços 
afectivos. 

-Interagir com a aluna; 
-Preparar a aluna para a sessão; 

Parte Fundamental 

30 - Mobilização osteo-mio-
articular. 

Observação e registo dos movimentos que a aluna 
efectua, através da Ficha de Avaliação Cinético-
Funcional. 

Parte Final 

10 -Retornar a calma 
-Relaxamento 

A aluna permanece em decúbito dorsal: 
-Rolar uma bola, com textura um pouco rugosa pelas 
mãos e cara; 
-Massajar todo o corpo, iniciando pelos MI, tronco, 
MS e cara. 

 



 C 
 

 

 
 

Comportamentos observados 
 
 

Domínio cognitivo 

Os problemas com que nos deparamos na observação inicial, continuaram a ser os 

mesmos, em função das suas patologias. 

Domínio motor 

Verificam-se diferenças assinaláveis, em relação à observação inicial, 

nomeadamente melhorias no controle cervical e no item “sentada com apoio no dorso”. 

Comparativamente à observação inicial, em termos de amplitude de movimentos, os punhos 

e dedos obtiveram uma melhoria com este programa sensório-motor.  

Uma outra diferença significativa entre a observação inicial e final prende-se com o 

pescoço. Efectivamente, através das actividades realizadas, este obteve uma melhoria 

acentuada. 

Existiu uma evolução positiva na articulação dos tornozelos, tanto na dorsiflexão 

como na flexão plantar. 

Domínio sócio-afectivo 

A aluna relativamente ao Domínio Sócio-afectivo, demonstra mais frequentemente 

expressões e sons vocais que exprimem agrado, verificando-se uma diminuição dos sinais 

de apatia e indiferença, através de uma atitude mais activa e mais dinâmica. 

 


