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Palavras-chave: Transtorno das habilidades motoras. Intervenção Motora. Avaliação Motora. 

 

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de uma intervenção motora no 

desempenho motor de crianças com Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação (TDC) 

considerando os aspectos neurais e motores. Metodologia: Participaram do estudo 13 escolares 

(9 do sexo feminino e quatro do sexo masculino), na faixa etária de sete à 10 anos, de uma escola 

pública do município de São José, Santa Catarina. Para a avaliação motora, no pré e pós-teste, 

utilizou-se o instrumento Movement Assessement Battery for Children – Second Edition (MABC-

2), o qual tem como objetivo, identificar o Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação em 

crianças e adolescentes com idades de três a 16 anos, sendo formado por um conjunto de três 

tarefas (destreza manual, lançar/receber e equilíbrio). As intervenções motoras foram realizadas 

duas vezes na semana com duração de 45 min, totalizando nove sessões. O programa 

compreendeu uma variedade de atividades motoras, com atividades de caráter lúdico recreativo, 

as quais envolviam as três categorias de tarefas do teste MABC- 2 (destreza manual, 

lanças/receber e equilíbrio), atividades tradicionais da infância, como as brincadeiras “barra-

bola” e “pega-pega avião”, circuitos compostos por saltos e lançamentos de objetos, além da 

construção de origamis. Para as sessões foram organizados planos de aulas individuais, seguindo 

uma sequência gradual de dificuldades, conforme o nível apresentado pelos escolares, sendo 

guiadas por dois pesquisadores.  Os procedimentos estatísticos foram conduzidos no pacote 

estatístico SPSS 20.0 for Windows, foram realizadas análises descritivas. Para verificar a 

normalidade foi utilizado o teste Shapiro-Wilk, para amostras menores que 50. Para as variáveis 

de distribuição normal, a diferença entre o pré o pós foi calculada através do Teste T pareado e 

para as variáveis de distribuição não normal foi utilizado o teste Wilcoxon. Foi adotado o p<0,05. 

Resultados: Na tabela apresentada na Figura 1 são indicados os valores de média e desvio padrão 

para cada tarefa avaliada pelo MABC-2, suas pontuações, scores e percentis totais, além das 

diferenças entre o pré e o pós-teste. Dentre os resultados que obtiveram diferença significativa, 

encontram-se o da primeira tarefa do conjunto lançar/receber (p=0,038) e o score total deste 

mesmo conjunto de tarefas (p=0,043), e uma tendência (p=0,050) no percentil deste conjunto de 

tarefas. Discussão: Outros estudos apontam que programas de intervenção motora propostos, 

foram efetivos para a melhora do desenvolvimento motor das crianças com indicativo de TDC, 

mostrando que esses programas podem influenciar positivamente o desenvolvimento da maioria 

das capacidades e habilidades motoras de uma criança com indícios ou com risco de adquirir o 

transtorno. Acredita-se que o principal fator que pode ter influenciado positivamente o 
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desempenho dos participantes do estudo na tarefa lançar/receber, tenha sido o melhor 

encaminhamento das aulas em que foi abordada essa tarefa, já que elas tiveram um melhor 

planejamento, uma maior disponibilidade de recursos para a realização das atividades e 

consequentemente uma maior adesão dos participantes. Um dos possíveis motivos para os 

resultados do presente estudo não demostrarem diferenças significativas na maioria das 

habilidades testadas é o tempo restrito de intervenção. A princípio a intervenção seria realizada 

durante três meses, porém devido às restrições da própria escola, como a disponibilidade de 

espaço físico para a execução de certas atividades, greve de professores da rede municipal da 

cidade, que ocorreu no início do ano letivo, o cronograma do estudo sofreu um atraso, levando a 

redução do tempo de intervenção. Podem-se citar também outras limitações, como o quesito 

financeiro para a realização dos exames clínicos relacionados à parte neural do estudo, além das 

características da própria amostra, como o seu número reduzido e o fato de nenhum dos 

participantes mostrarem indícios do TDC, já que em geral, a maioria teve um bom desempenho 

nos testes. A partir do estudo feito, conclui-se que a intervenção motora foi efetiva para os testes 

de lançar/receber perante o aumento significativo do desempenho das crianças nessas tarefas. 

Sendo assim, destaca-se a necessidade e a importância da criação de projetos com a mesma 

finalidade do presente estudo, a fim de proporcionar o aumento da performance em habilidades 

específicas aos escolares com dificuldades motoras e típicos. 

 
Fig. 1 Tabela de resultados de diferenças entre o pré e pós-intervenção das variáveis analisadas 

no estudo. 

 
P= Diferença estatística, DP= Desvio Padrão, DM= Destreza manual, LR= Lançar e receber, EQ= Equilíbrio, * =      

diferença estatisticamente significante entre pré e pós (p<0,05). 


