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Qual a expectativa dos pais 
em relação à criança no 

primeiro ano de vida?

https://soumaesoufeliz.wordpress.com/2015/03/10/1-ano-
quando-o-bebe-vira-crianca/



Pensando no Desenvolvimento 
Motor na 1ª infância



Critério de seleção dos pontos

• Função energética do ponto

• 5 elementos

• STIPERTERAPIA = 3 DIAS



FUNÇÃO ENERGÉTICA DOS 
PONTOS

TA 5

• Torna permeável o canal 
de energia: problemas no 
canal da nuca/coluna 
cervical (sobretudo no 
caso de distúrbios de 
inclinação lateral e de 
rotação) e na região 
lateral do cotovelo, bem 
como do ombro/membro 
superior, no caso de 
problemas na mão/dedos

VB34

• Beneficia os tendões e 
as articulações: 
distúrbios funcionais 
de músculos e tendões, 
sobretudo da 
extremidade inferior



FUNÇÃO ENERGÉTICA DOS 
PONTOS

F3

• Distribui o Qi do 
Fígado, age na cabeça, 
abre os olhos, nutre o 
sangue e o yin do 
fígado, acalma os 
espasmos, alivia as 
dores, regula a 
menstruação e o Triplo 
Aquecedor inferior

E36

• Torna permeável o 
canal de energia: 
trabalha os problemas 
ao longo do trajeto 
canal de energia

• Tonificação do Qi
(fortalece) e o yang, 
nutre o sangue e o yin: 
em geral para 
imunoestimulação, 
estados de fraqueza



FUNÇÃO ENERGÉTICA DOS 
PONTOS

VC17
• Regula e beneficia o Qi, 

libera o tórax, diminui o 
Qi de contrafluxo do 
pulmão e do estômago: 
doenças das vias 
respiratórias, neuralgia 
intercostal  

• Importante ponto para 
tratamento das vias 
respiratórias

B13
• Fortalece, distribui e 

diminui o Qi do pulmão, 
nutre o yin do pulmão: 
doenças das vias 
respiratórias, 
predisposição a 
infecções, estados de 
fraqueza

• Filtra o calor do pulmão: 
repleção do pulmão



FUNÇÃO ENERGÉTICA DOS 
PONTOS

IG 11

• Torna permeável o 
canal de energia: 
problemas de toda 
extremidade superior

IG12

• Torna permeável canal 
de energia: dor e 
parestesias na região 
do cotovelo e do braço, 
epicondilopatia lateral, 
rigidez do cotovelo



FUNÇÃO ENERGÉTICA DOS 
PONTOS

BP6

• Fortalece baço e 
estômago, elimina 
umidade

• Beneficia e Trabalha o 
tônus muscular

• Ponto de cruzamento 
dos três canais de 
energia Yin do pé

P7

• Libera a superfície, 

conduz o vento para fora, 
diminui a energia Qi do 
pulmão: resfriados com 
febre, doenças das vias 
respiratórias.



Caso Clínico 1

• C.B., 9 meses, sexo F

• RNT, 41 sem de IG, 

• Presença de mecônio, 

• Necessitou de VPP +VMI –
CPAP

• Indicada para Fisioterapia 
pois apresentava 
**Opistótono

• Ø de controle de tronco

• Ø de controle de cervical



OPISTÓTONO

• Distensão e espasticidade grave, no qual a
cabeça, pescoço e coluna vertebral de um
indivíduo formam uma posição em arco
côncavo para trás, fazendo com que se apoie
apenas na cabeça e nos calcanhares.

• Postura patológica consequente de uma lesão
encefálica extrapiramidal + espasmo dos
músculos axiais ao longo da coluna vertebral

The Berkeley Science Review



• STIPERTERAPIA

F3

VB34VB34

TA5

E36



Caso Clínico 2

• B. A. V. S., 10 meses, 
sexo M

• RNT,  37 sem de IG, 
Asfixia Neonatal, 
Reanimado, 
Kernicterus

• Ø de controle de 
tronco

• Ø de controle de 
cervical

• RTCA presente



F3

STIPERTERAPIA

VB34

TA5



Caso Clínico 3

• L. S. S., 1a 4 meses, 
sexo F

• Lesão de Plexo 
Braquial

• Anóxia Neonatal

• 2 correções 
cirúrgicas –
enxerto neural

• Atraso do DNPM



STIPERTERAPIA

IG12

TA5

F3





Caso Clínico 4

• S. M. S. N., 1a 1 
mês, sexo F

• RNT, 39 5/7 sem de 
IG

• Parto Fórceps

• Lesão de Plexo 
Braquial

• Cirurgia para 
enxerto neural



STIPERTERAPIA

F3

TA5

TA5

IG12



Tiago
Retângulo

Tiago
Tiago



Caso Clínico 5

• S. N. O., 1a 9

meses, masculino

• RNPT, 2ºgemelar,

• Paralisia Cerebral 
diagnosticada

• hipertonia 
extensora e 
adutora em MMII

• Hipertonia 
flexora em MMSS



STIPERTERAPIA

F3

BP6
TA5

IG12



VB34

STIPERTERAPIA



Caso Clínico 6

• S. N. O., 1a 9

meses, masculino

• RNPT, 1ºgemelar,

• Gastrostomia, 
atraso no DNPM,

• hipotonia axial





STIPERTERAPIA

F3

VB34



Tiago
Retângulo



Caso Clínico 7

• L. I. X., RNT 

• Hipotonia axial 

• Ø de controle de 
tronco e cervical

• Episódios de 
obstrução alta – VAS 
+ tosse e 
hipersecretividade



STIPERTERAPIA

VC17B13

TA5

F3

BP6

VB34



Caso Clínico 8

• G.L.N., 5 anos, 
masculino

• Diagnóstico de 
virose 

• pintas vermelhas na 
pele e pele áspera.

• STIPERTERAPIA

• P7

• IG11



Caso Clínico 9

• M.P.P., 1 a e 4 meses,

• Feminino

• Dignóstico: 
Pneumonia

• STIPERTERAPIA

• P7

• IG11
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“A Felicidade não tem contra 
indicações!!!”

Doutores da Alegria

Obrigada

http://sejamedeasy.com.br/doutores-alegria/




