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PARTE 4 

 
 FASE MOTORA REFLEXIVA: 

� Reflexos são reações involuntárias do corpo a várias formas de estímulos externos. 
�  A maturação do córtex cerebral é a maior responsável pelo controle motor. 
�  Reflexos posturais primitivos entre 9º e 15º mês. 
�  Shirley (1931), McGraw (1939), Ames (1937) relataram os reflexos de caminhar, nadar, 

engatinhar e subir. 
�  A circuitaria nervosa é muito especializada e relacionada à espécie. 
� Movimentos reflexos, em geral, do 4º Mês de vida fetal até 4º mês do nascimento. 
� Estágio de codificação dos reflexo para aumento nas informações armazenadas no córtex. 
� Com a maturação do córtex a criança consegue coordenar seus sistemas sensório-motores para 

processar as informações de forma mais eficiente no estágio de decodificação, que assemelha-
se aos 3 primeiros estágios de Piaget (uso dos reflexos, reações circulares primárias e 
reações circulares secundárias). 

� Busca pela alimentação, proteção e informações. 
� Anatomistas e neurofisiologistas argumentam que o desempenho de movimentos voluntário 

são controlado por centros cerebrais totalmente distintos. 
� Há um período claro de alguns meses de inibição dos reflexos que sustentam tais afirmações. 
� Bower (1976) & Thelen o período de inibição desaparece se o reflexo for exercitado. 
� Thelen o reflexo desaparece porque a massa da perna aumenta. 
�  O comportamento reflexo infantil pode ser usado como ferramenta de diagnóstico efetivo para 

avaliação da integridade ao SNC. 
�  Teoria Maturacional (Eckert, 1987): o desenvolvimento do córtex se desenvolve e inibe 

algumas das funções das camadas subcorticais e assume sempre crescente controle muscular. 
� Teoria dos Sistemas Dinâmicos: a neuromaturação é apenas um dos muitos limitadores de 

ritmo que influenciam o aparecimento voluntário controlado (Thelen, 1986; Thelen et al., 
1987; Thelen & Ulrich, 1991). 

� Neonato normal ergue a cabeça nas 2 primeiras semanas, a ausência desse comportamento 
pode sugerir anomalias neurológicas. 

� “Movimento olhos de boneca” quando a cabeça inclina para trás, os olhos abaixam em direção 
ao queixo. Quando a cabeça inclina para frente os olhos vão para trás. Este é um 
comportamento de bebês prematuros e no primeiro dia após o nascimento. 

� Análise dos reflexos para diagnóstico de alterações no SNC: 
� Preservação de um reflexo além da idade na qual este deveria ter sido inibido pelo controle 

cortical. 
� Completa ausência de um reflexo. 
� Reações reflexas bilaterias desiguais. 
� Reações muito fortes ou muito fracas. 



 REFLEXOS PRIMITIVOS: 
 

 Reflexo de Moro: 
� Estímulo: posição supina, bater levemente no abdome ou proporcionar um sentimento de 

insegurança (cabeça cair para trás uma distância curta). 
� Resposta: repentina distensão e flexão dos braços e pernas (mais lentamente) e expansão dos 

dedos. 
 

 Reflexo de Choque/Susto: 
� Estímulo: Idem Moro. 
� Resposta: flexão dos membros. 

 
 Reflexo de Busca: 

� Estímulo: estimulo tátil ao redor da boca. 
� Resposta: direciona a cabeça para o lado do estímulo. 

 
  Reflexo de Sucção: 

� Estímulo: movimento suave dentro da boca por um objeto. 
� Resposta: sucção. 

 
 Reflexo Palmar-Mental: 

� Estímulo: coçar a base da palma da mão. 
� Resposta: contração dos músculos do queixo que erguem o queixo para cima. 

 
 Reflexo Palmar-Mandibular (Babkin). 

� Estímulo: pressão às palmas de ambas as mãos. 
� Resposta: abertura da boca, fechamento dos olhos e a flexão da cabeça para frente. 

 
 Reflexo Preensão Palmar: 

� Estímulo: estimular a palma da mão. 
� Resposta: mão se fecha. 

 
 Preensão Plantar: 

� Estímulo: pressiona os dedos do pé para distenderem. 
� Resposta: flexiona os dedos do pé. 

 
 Reflexo de Babinski: 

� Estímulo: batida na sola do pé. 
� Resposta: distensão dos dedos do pé. 

 
 Reflexo Tônico Simétrico do Pescoço: 

� Estímulo: posição supina a cabeça é virada para um dos lados. 
� Resposta: membros da direção da cabeça estendidos e da direção oposta flexionados 

(posição do esgrimista). 
 

 Reflexo Tônico Assimétrico do Pescoço: 
� Estímulo: posição sentada e apoiada flexionar ou estender a cabeça. 
� Resposta: os braços flexionam e pernas estendem quando a cabeça flexiona (o inverso 

ocorre na extensão da cabeça). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Reflexo Labiríntico: 
�  Estímulo: segurar em posição ereta e inclinar para frente ou trás. 
�  Resposta: manutenção da posição ereta da cabeça. 

 
 Reflexo Visual: 
� Estímulo: idem anterior. 
� Resposta: manutenção do foco da visão para manter a cabeça ereta. 

 
 Reflexo de Levantamento: 
� Estímulo: uma pessoa segura as mãos da criança sentada que é inclinada para trás. 

� Resposta: flexiona os braços para tentar manter a postura ereta. 
 

 Reflexo de Amortecimento: 
� Estímulo: dependem do estímulo visual, estímulo de proteção à quedas. 

� Resposta: extensão dos membros para amortecer possíveis quedas. 
 

 Reflexo Corretivo do Pescoço: 
� Estímulo: posição supina com a cabeça para o lado. 
� Resposta: o corpo se move na mesma direção da cabeça. 
 

 Reflexo Corretivo do Corpo: 
� Estímulo: posição prona com a cabeça para o lado. 

� Resposta: a cabeça volta para a mesma direção do corpo. 

 
 Reflexo de Engatinhar: 
� Estímulo: posição inclinada aplicando pressão na sola do pé. 
� Resposta: engatinha utilizando MMS e MMI. 

 
 Reflexo de Caminhar: 
� Estímulo: posição ereta com o peso do corpo projetado para frente. 
� Resposta: caminha. 
 

 Reflexo de Nadar: 
� Estímulo: posição inclinada, imerso ou acima da água. 
� Resposta: movimentos rítmicos extensores e flexores dos membros. 

 
 ESTEREOTIPIAS RÍTMICAS: Pernas e Pés, Tronco, Braços, Mãos e Dedos, Cabeça e Rosto. 

 


