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Longe vão os tempos em que falar sobre Reabilitação implicava re-

cordar os inúmeros mutilados da II Guerra Mundial que motivaram o 

desenvolvimento desta especialidade médica. O seu âmbito de inter-

venção tem-se vindo a alargar progressivamente e atualmente existem 

cada vez áreas mais específicas, onde se enquadra a Reabilitação 

Pediátrica. Esta tem-se assumido como uma entidade própria centra-

da no desenvolvimento da criança, possuindo em primeiro lugar uma 

dimensão terapêutica vocacionada para o tratamento, especialmente 

da função motora alterada, mas também um importante caráter pre-

ventivo e social, procurando evitar ou diminuir a incapacidade da crian-

ça e possibilitar uma vida adulta o mais independente e participativa 

possível. A função motora intervém em muitas funções básicas da vida 

humana que surgem em distintos momentos: respiração, alimentação, 

controlo postural e locomoção, preensão e manipulação de objetos, 

linguagem e comunicação, atividades de vida diária, grafismo, jogo, 

desporto, etc. Em alguns casos a Reabilitação Pediátrica pode atuar 

através da aplicação de medidas isoladas de «recuperação funcional» 

(recuperação da força muscular, das amplitudes articulares, correção 

postural, etc), segundo o modelo clássico reabilitador, mas na maioria 

dos casos a alteração motora em idade pediátrica afeta outras funções 

vitais básicas e/ou é acompanhada por outras alterações não motoras 

(por exemplo sensoriais e/ou cognitivas) implicando uma intervenção 

mais ampla e complexa. Múltiplas são as possíveis áreas de interven-

ção, como as patologias congénitas (por exemplo spina bífida ou age-

nesias de membros), crianças com alto risco neurológico (por exemplo 

a prematuridade), patologias metabólicas, prevenção de sequelas de 

imobilidade, pré e pós-operatórios orto-traumatológicos ou outros, re-

condicionamento ao esforço, atrasos de desenvolvimento psicomotor, 

patologias neurológicas, patologias reumatológicas, patologias onco-

lógicas, reeducação esfincteriana (especialmente neurogénica), quei-

mados, baixa visão, entre outras. O seu âmbito de intervenção é multi 

e interdisciplinar implicando um trabalho de equipa com as diversas 

especialidades médicas, técnicas (fisioterapia, terapia ocupacional, 

terapia da fala, enfermagem, psicologia e serviço social) e educativas 

(educadores e professores). Apesar das importantes limitações com 

que nos confrontamos diariamente, muitas delas fruto do contexto so-

cial atual, pode-se afirmar que as perspetivas de desenvolvimento da 

reabilitação são muito amplas, salientando-se como o seu principal 

obetivo a melhoria da qualidade de vida da população pediátrica com 

incapacidade ou com risco de a vir a apresentar.
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