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RESUMO
O presente trabalho considera as intervenções das técnicas da
psicomotricidade na criança especial, em particular, esta com síndrome de
Cornélia de Lange. Que é acometida por retardo mental significante e
limitações motora. Esta síndrome tem como características além do retardo
mental, retardo no crescimento, baixo peso corporal, choro tipo rosnar baixo,
braquicefalia, orelhas pequenas, pescoço em cadeia, ponte nasal diminuída,
boca de carpa, sobrancelhas atrofiadas se encontrando no meio, malformações
das mãos. Apresenta atraso na linguagem, anomalias cardíacas e intestinais,
com refluxos gastresofágico. Podendo estes portadores apresentar uma falta
de sensibilidade à dor ou uma sensibilidade tátil mais acentuada. É uma
síndrome que só pode ser identificada após o nascimento, não há exame prénatal que permita detectar prematuramente. A marcha é adquirida com atraso
em relação a idade, devido a dificuldade em conquistar equilíbrio. A intenção
de trabalhar com a psicomotricidade, neste caso específico, é de atuar em
várias áreas como, no cognitivo, no equilíbrio estático e dinâmico, assim
promovendo uma qualidade de vida para esta criança.

METODOLOGIA

Para atender a proposta deste trabalho que é de promover a prática da
psicomotricidade atuando na síndrome de Cornélia de Lange, será realizado
por meio de uma pesquisa de levantamento bibliográfico sobre o assunto, com
base na teoria da fisioterapia no retardo mental e motor , nesta síndrome,com a
observação de campo em consultório e ambiente familiar.

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO

8

CAPÍTULO I
A PSICOMOTRICIDADE TRABALHANDO JUNTO À FISIOTERAPIA EM
UMA CRIANÇA ESPECIAL

10

CAPÍTULO II
A SÍNDROME DE CORNÉLIA DE LANGE

17

CAPÍTULO III
O RETARDO MENTAL

22

CONCLUSÃO

31

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

32

ANEXO

35

ÍNDICE

37

8

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem o objetivo de detalhar um estudo sobre o tratamento
da psicomotricidade na síndrome de Cornélia de Lange.
Esta síndrome é de pouco estudo na área de pesquisas. A criança
acometida tem características próprias da síndrome , como, sobrancelhas finas
e unidas, microcefalia, retardo mental, baixa estatura, pouco peso corporal,
refluxo, limitações em movimentos, membro superior esquerdo com má
formação, mão de lagosta, proveniente a ulna espiculada, comprometimento
cognitivo, motor e na fala. Após o tratamento de fisioterapia e a estimulação
precoce, a psicomotricidade está sendo uma técnica investida de grande
resposta, tanto na parte motora, quanto na parte cognitiva, marcha, equilíbrio,
noção de espaço temporal, praxias e lúdico. Levando esta criança a estar
explorando um novo universo. A prática da psicomotricidade nesta síndrome
desta determinada criança, está sendo bem explorada, sendo de uma resposta
muito satisfatória até em âmbito familiar.
As práticas utilizadas dentro da psicomotricidade que trabalha a
cognição e a motricidade, será a oportunidade para realizar a inclusão desta
criança, promovendo assim, uma melhor qualidade de vida.
A reflexão sobre a qualidade de vida da criança supracitada, visando
prepará-la para suas atividades da vida diária (AVD’S) dentro das suas
limitações, investindo em sua psicomotricidade e motricidade.
Compreender as limitações e declínios possíveis de serem vivenciados
pela criança em seu percurso, avaliar o desenvolvimento motor, com o
agravante do seu retardo mental.
Será demonstrado em 3 capítulos esta pesquisa, sendo o capítulo I , a
psicomotricidade trabalhando junto à fisioterapia em uma criança especial. O
atraso motor nesta criança em específico, é essencial o trabalho da
psicomotricidade associado com o da fisioterapia, que tem como objetivo
trabalhar a coordenação motora fina, a global, equilíbrio, espaço temporal ,
imagem

corporal

e

tônus.

Através

da

fisioterapia

associando

a
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psicomotricidade pode-se trabalhar os estímulos cognitivos, intensificando
sempre o lúdico.
No segundo capítulo falará sobre a síndrome de Cornélia de Lange. É
uma síndrome com características própria, o recém nascido apresenta uma
estatura

pequena,

apresentam

microcefalia

e

características

faciais

particulares, que se misturam com traços herdados de sua família, as orelhas
são unidas, pestanas longas, nariz pequeno, rosto redondo, lábios finos, mãos
e pés pequenos com o quinto dedo geralmente encurvado.
A síndrome está caracterizada também pelo atraso da linguagem,
anomalias cardíacas, intestinais, problemas visuais e auditivos e dificuldades
de alimentação.
Estas pessoas portadoras desta doença podem registrar uma falta de
sensibilidade à dor e sensibilidade táctil mais acentuada.
No terceiro capítulo falará sobre o retardo mental. É o funcionamento
intelectual abaixo da média, ocorrendo uma deficiência do comportamento
adaptativo que se manifesta durante o desenvolvimento da criança.
Prejudicando o nível de inteligência, aprendizado, fala e de suas habilidades
motoras e sociais. A capacidade de adaptação da criança com retardo ao
mundo, pode ser influenciado por vários fatores. Estas pessoas necessitam de
apoio em habilidades de comunicação, sociais e em outras áreas, necessitam
de cuidado pessoal. Não podem ser isoladas de áreas correlatas de função,
sempre que possível, as atividades motoras precisam ser interligadas com a
comunicação, sensação e percepção. As interações em particular são óbvias
nas atividades da vida diária da criança, o treinamento deve ser desenvolvido e
planejado, muitas atividades motoras globais durante brincadeiras ajudam
muito em criar um vínculo com esta criança.
É o apoio contínuo e intensificado, necessário em diferentes áreas das
atividades da vida.
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CAPÍTULO I

A PSICOMOTRICIDADE TRABALHANDO JUNTO À
FISIOTERAPIA EM UMA CRIANÇA ESPECIAL

Ao iniciar este estudo falando da psicomotricidade, é preciso demonstrar
algumas definições: “É uma ciência que tem por objeto o estudo do homem
através do seu corpo em movimento nas suas relações com seu mundo interno
e externo”. (SPB, 1984). “A Psicomotricidade na unidade dinâmica das
atividades, dos gestos, das atitudes e posturas, enquanto sistema expressivo,
realizador e representativo do “ser – em – ação” e da “coexistência” com
outrem”. (Jacques Chazaud, 1976 APUD Fátima Alves, 2008, p. 15)
Através das citações acima, pode-se entender que a Psicomotricidade
tem toda a ação que é realizada por um ser humano, representa nas suas
necessidades que permite sua relação com os demais. Sendo o integrar com o
psiquismo e sua motricidade.
“Envolve-se com o desenvolvimento global e harmônico do indivíduo
desde o nascimento. Portanto, é a ligação entre o psiquismo e a motricidade”.(
Jocian machado Bueno, 1998 – pág 19).
“O cérebro, como órgão central da motricidade (considerada filo e
ontogeneticamente uma periferia dinâmica), é o mais complicado objeto que a
ciência alguma vez tentou compreender”. (Vitor da Fonseca, 1998 – pág 103).
Ao falar sobre a motricidade o professor Vitor da Fonseca descreve que:

“Para perspectivarmos uma evolução da motricidade, não
podemos esquecer a importância do desenvolvimento da
motricidade fetal, onde estabelecem já as primeiras formas de
comportamento relacional com o mundo exterior”. (Vitor da
Fonseca, 1998 – pág 215).
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“Motricidade
agilidade,

-

o mesmo que motilidade, domínio do corpo,

destreza,

voluntariamente.

locomoção,

Possibilidade

faculdade

de

neurofisiológica

mover-se

de

realizar

movimentos. Qualidade do que é móvel ou que obedece às leis
do movimento (Hurtado,1983). Ou conforme cita o dicionário
Aurélio (1986), é a “propriedade que tem certas células nervosas
de determinar a contração muscular”.”(Jocian Machado Bueno,
1998 – pág. 19).

É necessário e fundamental mostrar a diferença entre a abordagem
motora da abordagem psicomotora, mas para mostrar esta diferença é
necessário falar do movimento como um todo.

1.1

Teoria do Movimento

“O movimento é o principal elemento no crescimento e no
desenvolvimento de criança. Toda ação está pertinente a um
movimento e todo ato motor tem uma ação e um significado.
Mesmo em seus estágios mais primitivos, como a fase dos
movimentos

reflexos,

em

que

esses

são

executados

independentes da nossa vontade e muitas vezes sem que dele
tenhamos conhecimento (nos aspectos cognitivos e sócioafetivos), é necessário que um estímulo gere essa ação e só por
essa condição coloque o ser humano sempre em relação a algo,
qualquer que seja o estímulo”. (Jocian Machado Bueno,1998 –
pág 17).

As respostas que promovem a interação do bebê com o meio e sua
sobrevivência, são os precursores dos atos voluntários. Os atos reflexos são
características dos atos voluntários. Alguns reflexos como, tônico-labirínticos,
reflexos tônico-cervicais e os de endireitamento , são os que atuam para
manter a posição normal em pé e conservar a cabeça levantada. O reflexo de
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preensão palmar é uma das bases para o desenvolvimento da pegada quando
houver a intenção, também para auxiliar no futuro a postura ortostática.
Os

movimentos

reflexos

são

involuntários

e

subcorticalmente

controlados, sena base para o desenvolvimento motor. Através das atividades
reflexas a criança obtém informações do meio externo, reagindo a luz, ao toque
e ao som, primeiramente com movimentos involuntários.
Apesar de falar resumidamente sobre a motricidade nos primeiros anos
de vida da criança, é importante falar que o desenvolvimento postural e o
desenvolvimento de apreensão está no contexto da formação da atividade
psíquica total.

“De uma maneira estática, a motricidade pode ser definida como
resultado da ação do sistema nervoso sobre a musculatura,
como resposta à estimulação sensorial. Enquanto que o
psiquismo

poderia

ser

considerado

como

conjunto

de

sensações, percepções, imagens, pensamentos, afeto, etc.”
(Fátima Alves, 2008 – pág 15 e 16).

Para alargar mais um pouco as perspectivas da motricidade, incluindo-a
no âmbito da afetividade, nota-se a importância das relações entre o
psiquismo, a motricidade e a função tônica.

1.2 Desenvolvimento Psicomotor

As fases do desenvolvimento psicomotor não deve levar em conta
somente o perfil de maturação neurológica, mas também como um processo
reacional e relacional complexo. Mas sim considerar os estímulos que a criança
recebe, como, o ambiente em que vive.

“O desenvolvimento é contínuo. A criança desenvolve-se de
maneira contínua, desde os primeiros dias de vida. Crescimento
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em altura e peso, desenvolvimento intelectual e afetivo
dependem de influência comuns” (Fátima Alves, 2008 - pág 87).

Os estímulos que é dado a criança nos primeiros meses de vida, é
fundamental para o seu desenvolvimento, caso seja detectado alguma
alteração neste desenvolvimento, deve-se estar atento para que seja tratado a
tempo, para que não corra o risco de atrasos, que podem ser na linguagem,
escrita, ou até mesmo do aprendizado.
Ao nascimento o bebê possui reflexos primitivos, que conforme vai
atingindo determinada faixa etária começa a evoluir a maturação de seus
movimentos, esses reflexos chamados primitivo começam a desaparecer, e
neste momento caso estes reflexos não desapareçam de acordo com a idade
considerada, então é preciso que haja uma avaliação, para ocorrer a
intervenção.
A criança age no meio conforme os seus movimentos, através de sua
capacidade intelectual, motora e afetiva, desta forma ela se comunica com o
mundo, usando sua carga tônica pessoal, a qual convive com estímulos e
limitações que as pessoas e o meio impõem. Desenvolvendo conforme seus
movimentos em um ser integral.

“As experiências precoces são de grande importância, pois
criam a base para o indivíduo desenvolver sua independência e
autonomia corporal e sua maturidade sócio emocional, já que,
ao experimentar diferentes situações, a criança sempre se
encontra em relação ou com o outro ou com o espaço ou com o
objeto, trocando conteúdos entre seu “eu” e o outro”. (Jocian
Machado Bueno, 1998 – pág 33).

O

desenvolvimento

humano

segue

alguns

princípios

básicos,

importantes de serem citados, como o desenvolvimento céfalo-caldal, que é
ordenado e previsível, onde as primeiras aquisições são iniciadas na região da
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cabeça evoluindo em direção aos pés; sendo que o sistema nervoso
desenvolve também desta forma.
Desenvolvimento próximo distal, é em direção a região central para as
extremidades do tronco para os braços, mãos e dedos que acontece o
processo.
Desenvolvimento geral paraespecífico, quanto no comportamento,
como no controle motor, haverá o controle da musculatura grossa antes dos
movimentos da musculatura fina, esses movimentos serão simples e
generalizados , sendo no início específicos e no futuro refinados.
O tônus é um fenômeno de natureza reflexa que tem origem no
músculo, sua regulação está submetida ao cerebelo. Quando todas estruturas
centrais das reações de estática, de equilibração e reerguimento são supridas,
o reflexo miotático é conservado.

1.3 Fisioterapia em criança especial

A fisioterapia é uma técnica que se aplica para prevenção e tratamento
da saúde, por meio de recursos físicos.
Trabalha através dos efeitos benéficos dos recursos físicos , como o
movimento corpora, previne e trata os distúrbios entre outros cinético-funcional
(da biomecânica e funcionalidade humana), que procede de alterações de
órgãos e sistemas humanos.
Neste, caso em específico, adapta muito bem junto à psicomotricidade,
pois as duas técnicas juntas tem o objetivo de trabalhar o movimento, tônus,
equilíbrio, a cognição na vida da criança especial, desta forma promovendo a
sua qualidade de vida, e em conseqüência a sua inclusão ao meio.
Estas técnicas tem como objetivo o estudo do homem através do seu
corpo em movimento, se preocupando com a relação do seu mundo interno e
externo.
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A criança especial, devido as suas limitações tem a necessidade de ser
a todo momento estimulada, é aí que a fisioterapia e a psicomotricidade vai
intensificar na qualidade de vida desta criança.

“A fisioterapia no sentido da palavra traduz a idéia da terapia do
corpo, como uma maneira de reabilitação ou prevenção.
Em todas as áreas fisioterápicas é necessário uma préavaliação em forma de anamnese onde se possa conhecer o
paciente diante de suas queixas e aí sim preparar um plano de
tratamento .
A fisioterapia está diretamente relacionada com o movimento,
expressões, emoções e linguagem. É quase impossível, quer
você esteja com um paciente ao leito ou ambulatorial ou mesmo
na clínica, separar estes conceitos.
Antes de tudo a fisioterapia é relacional, não se faz um bom
atendimento se houver relação paciente-terapeuta, é preciso
haver confiança mútua”. (Fátima Alves, 2009 – pág 35 e 36)

Como já foi dito, a fisioterapia está diretamente interligada a
psicomotricidade, não existe fisioterapia sem movimento e não existe
psicomotricidade sem movimento.

“A

fisioterapia

está

diretamente

relacionada

com

a

psicomotricidade em suas intervenções com o intuito de
restabelecer equilíbrio físico e emocional do paciente”. (Fátima
Alves, 2009 – pág 36)

A motivação para os movimentos durante todo o dia, são as orientações
que são dadas, pois os movimentos devem ser variados e quando possível
dentro dos padrões considerados normais. A freqüência de mudanças na
postura da criança, posicionar corretamente a cada parte de seu corpo, treinar
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os mecanismos posturais normais e reações de locomoção, controlar os
movimentos involuntários decorrentes de um determinado padrão, contração a
qualquer reflexo patológico relevante, a intenção também é tratar das
deformidades da biomecânica, e não apenas das deformidades das
articulações.

“Em Fisioterapia não se usam as palavras “nunca” ou “sempre”,
acreditamos no desenvolvimento do indivíduo a partir do
movimento que ele se relaciona com se “eu” e principalmente na
Plasticidade Cerebral, onde tudo é possível”. (Fátima Alves,
2009 – pág 37).

A criança especial bem estimulada traz surpresas em suas respostas,
tanto motora, quanto em sua cognição, é capaz de copiar através de repetições
de movimentos e gestos. Dizer “nunca” ou “sempre”, realmente é um
prognóstico perigoso, porque o especial é “uma caixa de surpresas”, não deve
desistir e sim sempre investir nestas crianças, porque quando acha que
alcançou o máximo, é quando se tem muito ainda a fazer por esta criança
especial.
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CAPÍTULO II

A SÍNDROME DE CORNÉLIA DE LANGE

A Síndrome de Cornélia de Lange tem como entidade neurológica
etiologia desconhecida, acredita-se que tem origem genética, padrão de
herança heterogêneo. Existem literaturas que sugerem o risco máximo de 5%
para cada recorrência do quadro na prole do casal que tenham tido um filho
com a síndrome.
Pode haver o risco empírico de recorrência na síndrome de Cornélia de
Lange, cerca de 2% a 5%. Existe uma forma menos grave, autossômica
dominante, em que o risco de recorrência em filhos de pessoas afetadas é de
50% .
A incidência da síndrome por causa da mortalidade precoce e da
existência das formas mais leves, que o diagnóstico torna-se mais difícil. As
incidências são entre 1 em 10.000 e 1 em 50.000 nascidos vivos.
A gravidade da clínica varia de um caso para outro, os mais discretos,
são difíceis de afirmar o diagnóstico com absoluta segurança.
A maioria dos casos é esporádica e tem seus estudos, em relação aos
cromossômicos normais, algumas alterações dos cromossomos 3 e 9
originam-se alterações semelhantes às da síndrome de Cornélia de Lange,
lembrando que podem ser também hereditário.
Esta síndrome denominada pelo próprio autor, Cornélia de Lange,
pediatra, foi descrita pela primeira vez em 1933.
Seu diagnóstico é realizado através do quadro clínico que é
característico da própria síndrome, sendo acometido da intensidade do número

18

de segmentos afetados ao nível de

disfunção e agressividade do

comprometimento, que pode apresentar, retardo do crescimento pré e pós
natal, micro e braquicefalia, fronto alto, déficit pôndero-estatural, maxilas
alongadas e proeminentes (prognatismo) orelhas inclinadas e de implantação
baixa, olhos com fendas oblíquas para baixo, cabelos de implantação baixa na
fronte e na nuca face síndromica, sombrancelhas fundidas na linha média,
cílios longos, glabela proeminente, nariz pequeno, largo, proeminente e com a
base deprimida, narinas voltadas para cima, lábios finos (principalmente lábio
superior), com inclinação, descendente (“boca de carpa”), palato arqueado e
elevado, palato posterior fendido , dentes pequenos e espaçados, tronco
cilíndrico, mãos e pés pequenos, ausência de dedos na porção ulnar da mão
( ulna espiculada, “ mão de lagosta” ), distância intermamilar aumentada,
pescoço em cadeia, o quinto dedo está geralmente encurvado, por vezes,
estas crianças apresentam uma membrana interdigital entre o segundo e o
terceiro dedo dos pés, ânus anteriorizado, alterações no sistema genitourinário masculino: hipoplasia na genitália externa, retenção dos testículos
( criptorquidia ), pode haver hipertonia, autismo, retardo mental.
Nesta síndrome também existem as complicações , como a dificuldade
de alimentação durante a infância, decorrente de refluxo gastroesofágico;
riscos de otites; pode haver perda de audição;as ano,alias cardíacas estão
presentes em cerca de 13-29% dos doentes avaliados com esta síndrome,
inclui as anomalias renais; miopia, hipermetropia, problemas resiratórios,
estenose de esôfago , aparecimento de hérnias diafragmáticas, alterações
articulars e hormonais , pneumonia por aspiração e a possibilidade de morte
por apnéia ou por aspiração, é um alerta para os responsáveis com o cuidado
com a alimentação.
As complicações com as otites crônicas e de perda de audição, deve-se
levar em conta e tomar medidas para valorizar a melhoria das capacidades de
comunicação.
Medidas preventivas também devem ser

tomadas, para

evitar

sumárias de urina para o despiste de infecções urinárias, cuidados com a

as
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saúde oral para detectar e corrigir anomalias dentárias, manter as terapias
para minimizar as alterações articulares. Nas crianças em fase escolar
acontece as alterações comportamentais e cognitivas.
Nos estudos pós morte não foram observadas anormalidades
específicas no cérebro, sendo que a atrofia cortical e desmielinização sejam
freqüentes.
O estudo apresentado é com uma paciente portadora da síndrome de
Cornélia de Lange, no consultório de Fisioterapia da clínica GAC Atendimentos
Médicos, situada no bairro do Méier- RJ, com atendimentos semanais, no
período de novembro de 2008 a dezembro de 2011.

2.1 Apresentação do estudo

A paciente Sophia B. de S. Celestino, data do nascimento 07/07/08,
chegou ao consultório de Fisioterapia com 4 meses de nascida, parto cesário,
de 38 semanas e 2 dias de tempo gestacional, com 46 cm e 2,380kg . Apgar
9/9, nasceu em aparentes más condições, teve dificuldade de sucção.
Segunda filha do casal não consangüíneo, encaminhada através do hospital
Central de Aeronáutica, com diagnóstico de Síndrome de Cornélia de Lange .
Avaliação Fonoaudiológica em 08/07/08, extrema dificuldade de sucção,
musculatura extra oral hipotônica e freio labial longo preso à gengiva com
movimentos incoordenados de língua, iniciando intervenção com exercícios
para sucção e coordenação sucção x deglutição; em 10/07/08 avaliado e
observado melhora significativa da sucção, porém ainda com dificuldade de
“pega” no seio materno.
Avaliação da psicologia em 09/07/08, mãe ciente da síndrome genética,
orientada sobre a necessidade de estímulo adicional.
Avaliação Oftalmológica em 08/07/08, fundo de olho normal, com
revisão a cada 6 meses.
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Avaliação Bucomaxilo Facial em 08/07/08, anormalidade anatômica de
Palato Duro com a Pseudo colabação mediana da pré maxila, necessitando de
acompanhamento da dentição e Fonoaudiologia.
Avaliação da Cirurgia Infantil em 09/07/08, presença de broto
remanescente pediculado no término da ulna, realizado exerese do mesmo.
Exames realizados: USTF em 08/07/08 normal; US ABD em 08/07/08
normal, ECO em 07/07/08 Forame Oval Pérveo + PAC pequeno, rever com 6
meses; RX Tórax em 07/07/08 normal; RX de Membros em 08/07/08 mão
esquerda em lagosta, ulna esquerda espiculada.
Avaliação Fisioterapêutica em 24/11/08, criança com atraso motor, não
faz rotação de cabeça para o lado esquerdo, baixa estatura e baixo peso para
a idade. Segue rodando com a cabeça a estímulos sonoros, baixo tom de
choro, tem refluxo, em alguns momentos não sustenta a cabeça, pussui força
muscular em MMSS E MMII, Sinal de Babinsk +, não rola. Má formação do
membro superior esquerdo, pés cavos e pronados, orelhas de implantação
baixa, face sindromica, sombrancelhas finas e unidas medialmente, testa com
excesso de pêlo, lábio superior fino, microcefalia.
Depois de alguns meses, realizou o exame de Cariótipo, sendo o
resultado normal. Em 11/03/09 foi solicitado nova avaliação da Cardiologia,
onde realizou o exame Ecocardiograma com Doppler, com resultado normal do
aparelho cardiovascular .
O tratamento foi baseado em técnicas para o aprendizado motor,
intensificando no equilíbrio, tônus e lúdico; “bombardeio” de estímulos visual e
sonoro, treinamento para direcionamento

manual, explorando sempre o

membro superior esquerdo ( mas respeitando sua opção quanto à
lateralidade), motivação, repetição. Foi trabalhado controle de tronco e cabeça,
ajustes posturais, descargas de peso, dissociação de cinturas, fortalecimento
muscular de MMSS E MMII, postura de 4 apoios ( para o engatinhar), postura
ortostática, exercícios para equilíbrio e treino da marcha com apoio.
Valorizando sempre os alongamentos e mobilização articular, para evitar as
deformidades e contraturas , com isto , evitando alterações em seu sistema
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músculo esquelético.
Em todo o momento a Psicomotricidade atuando intensamente na
estimulação global, resultando uma resposta positiva motora, funcional e
cognitiva.
Os estímulos verbais , visuais e sonoros, e de repetição com a utilização
de brinquedos, estimulou seus atos voluntários e seu desenvolvimento
postural, controlando sua parte motora em realizar as atividades, sempre
obtendo respostas em sua parte cognitiva, apesar de ser evidente seu retardo
mental, demonstra evolução através de copiar, repetir os movimentos
observados.
A evolução em sua motricidade e em sua parte cognitiva, contribuiu
significativamente para estabelecer um vínculo entre a paciente e a terapeuta,
valorizando cada vez mais as sessões terapêuticas.
Com a aplicação das técnicas da Psicomotricidade, fica estabelecido a
resposta do movimento em um corpo, é o objetivo, de cada vez mais manter
este corpo em movimento, e tentando sempre , que este movimento seja o
mais próximo do que chamamos de perfeito, para manter a harmonia do
pensamento, movimento e resultando a ação. Preparando assim , esta criança
para uma fase pré-escolar, a inclusão desta dentro do seu meio.
Conquistou marcha independente, demonstra sua preferência em
relação aos brinquedos, faz uso de sua mão esquerda, em ajudar a pegar
objetos com a mão direita. Na insistência de sempre repetir os mesmos
movimentos , ela realiza copiando. Adquiriu tônus e equilíbrio o suficiente para
subir e descer escadas, em alguns momentos corre em direção as pessoas
que são familiar à ela.
Estão algumas fotos em anexo, devidamente autorizadas pelo seu
responsável, mostrando Sophia aos 3 anos de idade no espelho , descobrindo
sua imagem corporal.
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CAPÍTULO III

O RETARDO MENTAL

O Retardo Mental configura-se em um estado de inibição do intelecto,
considerado uns dos transtornos que atribui prejuízos de aptidões, ou seja,
déficits cognitivos em habilidades, que determinam a inteligência. O RM é um
funcionamento do intelecto significativo abaixo da média que acompanha uma
deficiência comportamental adaptativo que se manifesta no período de
desenvolvimento.
Podendo ser definida como uma condição onde houve uma interrupção
do desenvolvimento, comprometendo o nível global de inteligência, suas
aptidões de aprendizagem, verbal e de habilidades sensoriomotoras e social.
Classificado

também

como

um

transtorno

neuropsiquiátrico

diagnosticado entre crianças e adolescentes. As evidências detectam um
consenso em relação a adaptação social, determinando incapacidade quanto
um quociente intelectual.
Pesquisas revelam que pessoas com determinado QI variam em suas
funções adaptativas, tendo sua característica própria, oscilando dos graus zero
a noventa que são conhecidas como oligofrenia, que compõe a chamada
tríade oligofrênica: debilidade, imbecilidade e idiotia.
A disfunção manifesta-se antes dos dezoito anos de idade podendo
ocorrer isoladamente ou acompanhada de distúrbios, tanto mental como físico.
Geralmente o Retardo Mental é comum em crianças do sexo masculino na
proporção de 1,5 para 1.
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“As crianças acometidas com muitas vezes apresentam-se ao pediatra
com queixa de atraso na fala / linguagem, alteração no comportamento, ou
baixo rendimento escolar”. (Márcio M. Vasconcelos 2004 – S 71).
A oligofrenia em sua classificação divide-se em grau de Retardo Mental:
De 0 a 5 anos, maturação e desenvolvimento

Ø Leve - QI 50 -70 (80% RM), habilidades desenvolvidas nas áreas
sociais e de comunicações consideradas com o déficit mínimo
nas áreas sensoriomotoras. De 9 a

menos de

(debilidade

mental e deficiência mental)

Ø Moderado – QI 35 – 50 (10% RM), podendo se expressar em
conversas e aprendendo a comunicar-se. Moderado convívio
social e comprometimento no desenvolvimento motor e do
intelecto, que incapacita o sujeito para maiores aprendizagens.
Não possuem dificuldades para falar. Podem ser auxiliados com
uma supervisão moderada. (imbecilidade).

Ø Grave – QI 20 - 35 (4% RM), comprometimento sensoriomotor,
dificuldade

na

fala,

nenhuma

habilidade

verbal,

não

se

preocupam com a higiene. (idiota).

Ø Profundo – QI < 20 (1a 2%), dificuldade mínima sensoriomtoras
necessitando de cuidados de enfermagem, auxílio no autocuidado e acompanhamento.

“Distingui-se pela incapacidade de generalizar,

classificar,

abstrair, analisar, quando esta está na escola. A primeira
suspeita vem com seu lento desenvolvimento motor. A
criança não engatinha, não anda no tempo próprio, sua
linguagem
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não

é

desenvolvida,

ou

seja

existem

sérios

comprometimentos funcionais do encéfalo.” ( Marta Pires
Relvas, 2011 – pág. 84)

“As causas de RM podem ser genéticas ou ambientais, e congênitas
(por exemplo, exposição fetal a taratógenos, distúrbios cromossômicos) ou
adquiridas (infecção do sistema nervoso central, traumatismo craniano)”.
(Márcio M. Vasconcelos 2004 – S 72).
Existe uma ocorrência bem comum nos países em desenvolvimento
onde existe um quadro acentuado de incidência de lesões e anóxia (onde
apresenta falta de oxigenação) nos bebês e de infecções cerebrais nos
primeiros anos de idade.
Os pacientes com Retardo Mental grave apresentam comorbidades
conhecidas como doenças concomitantes, quanto maior o retardo maior a
incidência de outros transtornos mentais.
“Alguns portadores de Retardo Mental são passivos e dependentes,
enquanto outros podem ser de outros que demonstram agressivos e
impulsivos”. (Enio Roberto de Andrade, 2009-2011 LIM 27)

Tal agressividade é adquirida pela falta de habilidades em se comunicar
para substituírem a linguagem, aumentando sua vulnerabilidade e frustração,
tendo em vista o abandono que é muito comum.
“Fatores psico-sociais – Uma auto imagem negativa e baixa estimna são
comuns em clientes com retardo leve ou moderado que percebem sua
diferença dos outros”. (Marcio Candiani, 2012- pág 1).
Considerando o funcionamento adaptativo podendo ser influenciada
pela:

hereditariedade,

alterações

no

processo

embrionário

educação,

problemas perinatais, a motivação, a personalidade, o meio social e vocacional,
condições médicas gerais e outros fatores.
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A neurobiologia do Retardo Mental explica que os neurônios consistem
em unidades responsáveis para identificar estímulos que são provenientes do
habitat e que produzem respostas para adaptação aos mesmos. Os neurônios
são mediadores da plasticidade sináptica fundamentando o aprendizado, a
memória e o cognitivo.
O que compreende o sistema nervoso humano é o encéfalo e a medula
espinhal juntamente com os nervos cranianos e os gânglios nervosos. Segundo
estudos a hipótese é de que o Retardo Mental origina-se de um certo defeito
das estruturas e funcionamento das sinapses neuronais.
Na investigação do retardo mental diante da criança ou adolescente com
os sinais e sintomas, o principal papel é do pediatra devera ser um exame
físico e uma anamnese criteriosos, nesta colher dados sobre a história familiar
de doenças neurológicas, incluindo o retardo mental, como foi a gestação, tipos
sanguíneos familiar, as perguntas sobre drogas, infecções e exposição à
toxinas. Como foram as condições do nascimento, se precisou de cuidados
especiais ao nascer, como respiração artificial, incubadora ou outros, tipo de
parto, se foi Cesário ou vaginal. Exame minucioso da pele , incluindo o exame
neurológico
A avaliação do intelecto é essencial para um diagnóstico de Retardo
Mental. A inteligência gera habilidades para o indivíduo raciocinar, planejar,
resolver problemas, refletir o abstrato para uma maior compreensão do mundo
ao seu redor.
O funcionamento abaixo da média requer cuidados de avaliações, é um
critério significativo, porém insuficiente para um determinado diagnóstico de
Retardo Mental. A avaliação baseia-se em procedimentos concretos podendo
às vezes implicar em informações de várias fontes.
A neuropsicologia é um grande contribuinte para o diagnóstico do RM,
além de avaliar o funcionamento intelectual investigando as funções mentais
superiores que são: a atenção, memória, percepção, práxias e funções
executivas.
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São essenciais alguns fatores que devem ser analisados em relação ao
planejamento de intervenções para o prognóstico terapêutico do paciente com
Retardo Mental.

”A compreensão das bases da neuropsicologia infantil
“sedimenta-se sobre o desafio do próprio desenvolvimento:
crianças crescem física, neurológica, comportamental e
emocional e consequentemente, adquirem maior complexidade
nas funções do ponto de vista ontogenético.” (Miranda, M.C e
Muszkat M., 2004 – pág. 211-224).

A respeito do tratamento a grande maioria das causas de Retardo
Mental não tem cura, pois quando definida a causa, contribui dentro de um
contexto familiar para a compreensão de um convívio mais próximo e possível
da realidade social, preparando-os para uma adaptação no mundo ao modo
dela.
Percebemos que quando falamos de retardo mental, estamos falando de
deficiências ou seja, são dificuldades que são encontradas nas crianças e que
vão delimitar que as mesmas possam ter uma vida normal, na infância e
consequentemente também na fase adulta. Porém, quando a anomalia é
descoberta

bem

cedo,

existem

tratamentos

que

podem

amenizar

consideravelmente o problema, possibilitando assim que a pessoa tenha uma
vida bem mais facilitada, terapias, dinâmicas e exercícios utilizados por
profissionais, tais como: fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta,
psicólogo, pedagogo, professores de educação física, dentre outros, médicos,
profissionais especialistas em psicomotricidade, tem conseguido diverssos
progressos no desenvolvimento, físico, motor, afetivo e cognitivo desses
pacientes.
O retardo mental é um estado de desenvolvimento incompleto ou
interrompido da mente, caracterizado pela deterioração das habilidades, (tais

27

como a cognitiva, a da linguagem, a motora e a social). Afeta, portanto, o nível
geral de inteligência.

3.1 Retardo Motor

Está associado ao retardo mental, não tem como falar em retardo
mental sem falar em retardo motor.
Dependendo do grau do retardo mental, a parte motora fica
comprometida, sendo assim, a criança não acompanha o nível do seu
desenvolvimento em relação a idade biológica.
Os estímulos neste momento são primordiais para que esta criança
venha ter uma qualidade de vida, na tentativa de realizar suas atividades da
vida diária (AVD’S).

“Como a maioria dos sistemas de tratamento considera que os
elementos das funções motoras deveriam ser treinados, e não
apenas a função motora global, é impossível aceitar o ponto de
vista da utilização de ma única escala de desenvolvimento.
O treinamento do desenvolvimento do passado treinava
primeiro o controle da cabeça e só então rolar, em seguida
sentar, após engatinhar e apenas depois de tudo isso ficar em
pé e andar. Este ponto de vista pode ter surgido porque estas
habilidades

motoras

aparecem

mais

ou

menos

nesta

seqüência. Entretanto em crianças normais todas estas
habilidades estão se desenvolvendo simultaneamente, mais
não são completamente adquiridas até que os diferentes
marcos (idades motoras, níveis de desenvolvimento) sejam
atingidos.” (Sophie Levitt, 2001 – pág. 30).
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“apresentam todos o problema comum da imobilidade. Eles
podem ser deixados deitados durante longos períodos em uma
ou duas posições, que podem criar deformidades. Por
exemplo, a posição do sapo das pernas em prono, supino, ou
quando a criança está apoiada em travesseiros, na posição
meio sentada na cama ou num carrinho de bebê, pode (em
qualquer desses casos) levar a deformidades nas pernas,
especialmente nos quadris.” (Sophie Levitt, 2001 – pág 222)

A forma pela qual a criança será avaliada é crucial para direcionar o seu
tratamento, porque as deformidades podem ser prevenias, os estímulos
precisam ser constantes, a psicomotricidade nesta vida é primordial acontecer
a todo momento, pois as posições em que a criança permanece ou não tem
condições de mudar de decúbitos , já são os sinalizadores para uma avaliação
precisa.

“Aversão pela posição prona: Isto pode ser decorrente de
dificuldades respiratórias após o nascimento, incapacidade de
virar a cabeça e liberar o nariz, incapacidade de levantar a
cabeça, flexão excessiva criando desconforto em prono ou
mesmo falta de hábito na posição. Posteriormente, a aversão
pela posição prono pode ser em virtude da incapacidade da
criança em usar as mãos nesta posição.” (Sophie Levitt, 2001
– pág. 90).

As deformidades em crianças especiais pode ser da forma fixa ou
uma contratura, devido aos encurtamentos dos tecidos moles que vão se
adaptando, ou alterações ósseas. Podem ser das formas móvel, que não são
as fixas , estas são as de bom prognóstico para tratamento.

A

manifestação do problema logo após o nascimento será a contribuição para
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uma resposta positiva na vida desta criança. O bebê deve ser estimulado o
quanto antes para prevenir futuras deformidades, e tentar promover melhores
condições de vida.

“A flacidez do bebê pode ser devida a muitas causas
neurológicas que afetam os próprios músculos, suas conexões
medulares ou o sistema nervoso central. Portanto, bebês e
crianças hipotônicas, seja por paralisia cerebral ou qualquer
das miopatias, distrofias musculares infantis ou outras
síndromes,

apresentam

todos

o

problema

comum

da

imobilidade.” (Sophie Levitt, 2001 – pág 222)

Em geral a imobilidade da criança pode ser por alguns fatores , como,
deficiência física, que gera

a hipotonia, fraqueza muscular, hipertonia,

espasmos severos, também os movimentos involuntários. As outras causas
podem ser pelo comprometimento cognitivo grave, as perdas sensoriais,
desnutrição e incluindo a imagem corporal e espacial.

“A criança com necessidades especiais é aquela que se desvia
do “normal” físico, social ou mental, a ponto de precisar de
cuidados

especiais,seja

permanentemente,

podendo

por

algum

apresentar-se

tempo
como

ou
atraso

mental, lentidão na aprendizagem e altas habilidades.” (Marta
Pires Relvas, 2011 – pág. 84).

Não tem como falar em síndrome de Cornélia de Lange, sem falar em
Retardo Mental, e incluindo principalmente a Psicomotricidade como recurso de
tratamento nesta criança, que obteve muito êxito em sua qualidade de vida.
Se o governo se comprometesse em manter Instituições com tratamento
de qualidade a estas crianças, seu futuro seria com certeza, menos sofrido.
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Na maioria das vezes estas crianças especiais, não têm o mínimo de
condições de chegar a uma instituição particular e as filantrópicas , geralmente
estão sempre sobrecarregadas em números de atendimento, com isto a
expectativa de vida destas, são as piores possíveis.
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CONCLUSÃO

As práticas utilizadas dentro da psicomotricidade que trabalha a
cognição e a motricidade, será a oportunidade para realizar a inclusão desta
criança, promovendo assim o seu bem estar no seu ambiente, seja, familiar e
no futuro em uma escola especial.
Através do tratamento o qual foi proposto, incluindo em especial a
psicomotricidade,

esta

criança

conquistou

surpreendentemente

a

sua

motricidade, como , realizar mudanças de decúbitos, o arrastar . o engatinhar,
a postura ortostática ( ficar em pé ), a marcha sem apoio e demais desafios,
como subir em sofá, em sua cama e descer sem ajuda.
Aprendeu explorar seu próprio ambiente, fazer as suas escolhas, em
relação seus brinquedos. Sua cognição, percebe-se claramente que houve um
progresso, interage com seus familiares, com sua terapeuta e em alguns
momentos com pessoas que não são do seu convívio diário.
A estimulação psicomotora constante à esta criança foi o ponto principal
para toda esta evolução, seja na área cognitiva, motora, emocional, noção
espacial e noção de sua imagem corporal. O estímulo é comprovado que deve
ser constante e diário, para que não haja nenhuma perda nas áreas citadas.
A psicomotricidade no ser humano considerado “normal” é de extrema
importância, no especial muito mais ainda, pois é de eterna dependência para
manter sua qualidade de vida.
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ANEXOS
FOTOS
Sophia explorando o ambiente

36
Sophia reconhecendo sua imagem corparal no espelho
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