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RESUMO 

 

Introdução e Objetivos: Somam-se as evidências de que os transtornos do 

desenvolvimento motor impactam o funcionamento social dos indivíduos com 

Transtorno do Espectro Autista. Estudos sistematizados sobre o assunto são 

escassos. Os objetivos deste estudo exploratório-descritivo de corte transversal com 

amostra de conveniência foram (1) aplicar a Escala de Desenvolvimento Motor de 

Rosa Neto – EDM em crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA); (2) Avaliar a motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, 

organização espacial e temporal e lateralidade em cada criança da amostra; (3) Testar 

a aplicabilidade da escala comparando a aplicação entre crianças com TEA e crianças 

com desenvolvimento típico; (4) Testar a hipótese de aplicabilidade da Escala de 

Desenvolvimento Motor pesquisando a confiabilidade entre duas avaliadoras.  

Método: a amostra foi composta de 10 crianças com desenvolvimento típico e 10 

crianças diagnosticadas com TEA, faixa etária entre 6 e 8 anos de idade, sexo 

masculino e crianças verbais, sem deficiência intelectual e sem comorbidades. A 

avaliação de cada criança foi realizada em dois momentos com intervalo de no mínimo 

1 semana, e aplicadas por 2 avaliadoras. Resultados: Foi possível identificar que as 

crianças com desenvolvimento típico da amostra estão dentro da média normativa do 

índice de desenvolvimento motor normal, e a correlação entre os resultados das áreas 

da motricidade por 2 avaliadoras foi alta, entre 0,7 e 0,9 para todas as medidas, com 

exceção de equilíbrio que foi de valor intermediário, 0,51. As crianças com TEA estão 

abaixo da média normativa do índice de desenvolvimento motor para as crianças 

brasileiras. Não houve diferença entre as 2 avaliadoras para o conjunto das medidas 

do perfil motor. As correlações entre ambas foram positivas. Os valores foram: 

motricidade fina: (0,24); motricidade global: (0,22); equilíbrio: (0,40); esquema 

corporal/rapidez: (0,72); organização espacial: (0,63); linguagem/organização 

temporal: (0,43). Conclusão: a Escala de Desenvolvimento Motor de Rosa Neto pode 

ser aplicada por diferentes profissionais, em diferentes contextos, tanto em crianças 

típicas como em crianças com Transtorno do Espectro Autista desde que seja efetuada 

a capacitação do aplicador. 

 

Palavras-chaves: Transtorno do Espectro Autista. Escalas de Avaliação                    

Motora. Escalas de Avaliação Motora para TEA. Desenvolvimento Motor Normal. 



 
 

Desenvolvimento Motor em crianças com TEA. Escala de Desenvolvimento Motor de 

Rosa Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction and Objectives: Evidence is added that motor development disorders 

impact the social functioning of individuals with Autism Spectrum Disorder. Systematic 

studies on the subject are scarce. The aimed of this cross-sectional exploratory-

descriptive study with convenience sample were (1) to apply the Rosa Neto Motor 

Development Scale - EDM in children diagnosed with Autism Spectrum Disorder 

(ASD); (2) Evaluate fine motor, global motor, balance, body scheme, spatial and 

temporal organization and laterality in each child of the sample; (3) To test the 

applicability of the scale comparing the application among children with ASD and 

children with typical development; (4) Test the hypothesis of applicability of the Motor 

Development Scale by investigating the reliability between two evaluators. Method: 

The sample consisted of 10 children with typical development and 10 children 

diagnosed with ASD, between 6 and 8 years old, male and children with verbal ASD, 

without intellectual disability and without comorbidities. The evaluation of each child 

was performed in two moments with interval of at least 1 week, and applied by 2 

evaluators. Results: It was possible to identify that children with typical development 

of the sample are within the normative average of the normal motor development index, 

and the correlation between the results of the motor areas by 2 evaluators was high, 

between 0.7 and 0.9 for all measures, except for balance that was of intermediate 

value, 0.51. Children with ASD are below the normative average motor development 

index for Brazilian children. There was no difference between the 2 evaluators for all 

motor profile measurements. The correlations between both were positive. The values 

were: fine motor: (0,24); global motor: (0,22); balance: (0,40); body scheme / speed: 

(0,72); spatial organization: (0,63); language / temporal organization: (0,43). 

Conclusion: The Rosa Neto Motor Development Scale can be applied by different 

professionals, in different contexts, both in typical children and in children with Autistic 

Spectrum Disorder, once the applicator training is done. 

 

Keywords: Autism Spectrum Disorder. Motor Rating Scales. Motor Rating Scales for 

TEA. Normal Motor Development. Motor Development in Children with ASD. Motor 

Development Scale of Rosa Neto.  



15 
 

1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) engloba um conjunto muito 

heterogêneo de distúrbios da socialização, com início precoce e curso crônico, que 

possuem um impacto variável em áreas múltiplas e nucleares do desenvolvimento. O 

TEA afeta uma em cada 370 crianças na faixa etária de 7 a 12 anos de idade, segundo 

o único estudo brasileiro de prevalência (PAULA et al., 2011). O relato do CENTER 

FOR DISEASE CONTROL - CDC de 28 de março de 2014, indica a impressionante 

cifra de 1:68 como sendo a prevalência de TEA entre crianças de 8 anos de idade, em 

11 cidades dos EUA (MMWR, 2014). O TEA tornou-se o transtorno do 

desenvolvimento mais frequente, com alto impacto pessoal, familiar e social 

(FOMBONNE, 2009). 

 

Estima-se que os custos humanos, sociais e financeiros decorrentes das 

necessidades dos indivíduos com TEA sejam bastante elevados. Dados 

epidemiológicos de países desenvolvidos revelam que crianças com TEA frequentam 

nove vezes mais os serviços de saúde do que crianças com outros problemas médicos 

e três vezes mais que crianças com deficiência mental (NEWSCHAFFER et al., 2007). 

Com esses dados podemos considerar as implicações financeiras aos serviços de 

saúde e de educação, e aos programas de intervenção precoce. Estudos apontam 

que tanto o diagnóstico como a implementação de intervenções precoces propiciam 

um melhor prognóstico de pessoas com TEA e consequentemente à redução de 

custos financeiros e sociais (VOLKMAR et al., 2004). Procurar manifestações 

precoces, facilmente reconhecíveis clinicamente nos 3 primeiros anos de vida das 

crianças é uma tarefa de máximo interesse. 

 

O manual de Classificação Internacional de Doenças (CID-10) (WHO, 1992), o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 4° Edição (DSM-IV) (APA, 

2002) e mais recentemente o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

– 5° Edição (DSM-5) (APA, 2013) são os manuais mais utilizados para definir os 

critérios diagnósticos de TEA. Para todas as formas de TEA há critérios de inclusão 

bastante detalhados incluindo problemas motores que estão frequentemente 
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presentes, como as estereotipias motoras simples (abanar as mãos, estalar os dedos), 

a marcha atípica (caminhar nas pontas dos pés), a falta de coordenação, entre outros.  

 

Nota-se, contudo, que aspectos mais amplos do desempenho motor poderiam 

estar incluídos ou terem maiores destaques para encaminhamento a especialistas e 

realizarem uma intervenção adequada. Pois, segundo o próprio DSM-5, uma das 

características que apoiam o diagnóstico é o atraso do desenvolvimento motor, um dos 

fatores de descrição do padrão inicial relatados pelos pais e/ou cuidadores. 

 

Este transtorno neurobiológico tem merecido nos últimos 20 anos milhares de 

publicações na literatura do ponto de vista da pesquisa básica, epidemiológica, clinica 

e genética. Este conhecimento permitiu identificar causas e modelos patogênicos. 

Dentre os mecanismos patogênicos, o multifatorial emerge com maior força (LOKE et 

al., 2015; ZANOLLA et al., 2015). 

 

No modelo multifatorial, a busca de endofenótipos (ou fenótipos intermediários) 

tem sido muito utilizada para a investigação etiopatogênica de doenças crônicas, como 

as neuropsiquiátricas. Este modelo explora um conjunto de sintomas que devem ter 

uma explicação patogênica, esta, a única o qual se expressa dependendo do meio 

ambiente. A revisão de Casartelli; Molteni & Ronconi (2016) mostra o conhecimento 

que se tem destas evidências, com a hipótese de que transtornos do desenvolvimento 

motor impactam o funcionamento social dos indivíduos com TEA.  

 

O Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (PPGDD) desenvolve pesquisas em TEA, 

desde mecanismos etiopatogênicos em modelos animais até a caracterização clinica 

de amostras de pacientes. A Clínica TEA-MACK, mantida pelo PPGDD, é composta 

por uma equipe interdisciplinar que funciona há uma década e mantém um arquivo 

médico com a documentação de mais de 200 casos. Esta casuística tem propiciado o 

desenvolvimento de inúmeros trabalhos de programa institucional de bolsas de 

iniciação científica (PIBIC), trabalho de conclusão de curso (TCC), dissertações de 

mestrado, teses de doutorado e artigos científicos, publicado no site oficial da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.  Não há trabalhos investigando possíveis 

alterações motoras em indivíduos com TEA. 
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A produção sobre o tema mostra a escassez de trabalhos focados em aspectos 

motores, o que torna esta área de investigação um vasto campo de pesquisas, e de 

grande interesse, principalmente aos profissionais das áreas de fisioterapia e afins. 

Por outro lado não temos no Brasil, instrumentos de avaliação da atividade motora, 

testados e/ou validados para a população com TEA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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2.1  DESENVOLVIMENTO MOTOR NORMAL 

 

Desenvolvimento motor normal é o surgimento gradual das habilidades latentes 

da criança, com movimentos iniciais e bastante simples nos recém nascidos e, 

gradualmente, cada vez mais variados e complexos que são adaptados para padrões 

e habilidades de movimentos mais finos e seletivos durante um longo processo. 

Porém, as alterações maiores e mais rápidas ocorrem nos primeiros 18 meses de 

vida.  Crianças típicas atingem os marcos do desenvolvimento em estágios 

cronológicos, porém, estes não se processam numa sequência linear, e, quando 

alcançam um marco específico, muitas outras habilidades também são atingidas 

(BOBATH et al., 1989). 

 

Ainda segundo Bobath et al. (1989), as crianças com até 3 anos de idade, 

apresentam o equilíbrio e as habilidades manuais aperfeiçoando-se num ritmo 

acelerado, conseguem andar mais rápido e correr com uma base de sustentação dos 

membros inferiores diminuída, assim como, a alimentação, as atividades de vida 

diária, o brincar e o falar necessitam de menor auxílio de terceiros para execução 

dessas atividades e demandas. Por volta dos 5 anos, devido ao ganho do controle de 

equilíbrio, as crianças conseguem pular além de apresentar melhor coordenação, 

maior seletividade e precisão dos movimentos para habilidades manuais, estando 

prontas para escrever e ingressar na escola. A partir desta idade, o desenvolvimento 

torna-se mais lento sem grandes alterações motoras, lembrando que o 

aperfeiçoamento da coordenação e das habilidades continuam ao longo da vida. 

 

Segundo Rosa Neto (2010), o desenvolvimento motor é um processo 

sequencial, relacionado à idade cronológica, sendo na infância, particularmente, no 

início do processo de escolarização que ocorrem maiores habilidades motoras 

permitindo amplo domínio do seu corpo em diversas atividades vinculadas ao 

desenvolvimento da percepção do corpo, tempo e espaço que constituem 

componentes de domínio básico para a aprendizagem motora, assim como para 

atividades de formação escolar, e a criança ao conquistar um bom controle motor 

construirá noções básicas para o desenvolvimento intelectual. 

Cardoso et al. (2011) compararam o desenvolvimento psicomotor de 120 

crianças entre 5 a 7 anos de idade em 3 grupos de 40 crianças: (1) pré-termo de 
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famílias de baixa renda, (2) a termo de famílias de baixa renda e (3) a termo de famílias 

de classe média. Foram submetidas à avaliação de equilíbrio estático, tônus postural, 

habilidades perceptuais e viso-motoras. Foi observada diferença significativa de 

desempenho entre os grupos: efeito favorável à classe média nos itens de tônus 

postural e equilíbrio. Sugerem que o desenvolvimento de crianças prematuras deve 

ser acompanhado até pelo menos a idade escolar, principalmente daquelas em 

situação de desvantagem social. 

 

2.2  ALTERAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO MOTOR: ASPECTOS GERAIS 

 

 No Brasil, devido a escassez de instrumentos padronizados, ou mesmo 

traduzidos e adaptados para avaliar crianças em seu aspecto motor, faz com que 

muitos profissionais da área realizem as suas próprias avaliações de observações 

levantando pontos de maior relevância positiva e negativa baseados no 

desenvolvimento motor normal. Ficando aquém de muitos países que utilizam 

diversas escalas padronizadas, validadas para avaliar e acompanhar a evolução do 

quadro motor das crianças em diferentes faixas etárias. 

 

Soares et al. (2015) realizaram uma revisão sistemática da literatura para 

instrumentos de avaliação do comportamento motor em crianças com TEA com faixa 

etária de 0 a 14 anos de idade. Após as buscas, apenas 6 artigos preencheram os 

critérios estabelecidos, tais como: artigos originais, pesquisa de campo; sendo 5 

artigos e 1 monografia. Foram os seguintes testes: Teste de Coordenação Motora 

(Körper koordinations test Für Kinder - KTK) visa à distinção de aspectos da 

coordenação corporal e do domínio corporal com avaliação de equilíbrio, ritmo, força, 

velocidade e agilidade. Perfil Educacional Revisado (PEP-R) engloba coordenação 

motora grossa e fina, coordenação viso-motora, percepção, imitação, desempenho 

cognitivo e cognitivo verbal. Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS-II) avalia 

comunicação, habilidades de vida diárias, socialização e habilidades motoras.  

 

Existem algumas avaliações disponíveis no mercado, geralmente com baixa 

divulgação, de difícil aplicação levando várias sessões para serem concluídas. 

Algumas se mostram específicas e destinadas a determinadas situações, como é o 

caso da GMFM (Gross Motor Function Measure) que é uma escala quantitativa da 



20 
 

função motora grossa, utilizada para diversos fins, como controle da evolução 

terapêutica, progressos na reabilitação e avaliação de cirurgias ortopédicas em 

pacientes com sequelas neurológicas, principalmente na Paralisia Cerebral e que são 

aplicadas no pré e pós tratamento fisioterápico (GOMES et al, 2014).  

 

Outro instrumento traduzido, validado e adaptado por Valentini et al. (2008) é o 

Teste de Desenvolvimento Motor Grosso para avaliar o nível de desenvolvimento 

motor das crianças com faixa etária entre 3 a 10 anos, o qual se mostrou válido e 

fidedigno na amostra estudada, porém, restrito às habilidades da motricidade grossa, 

não abrangendo as demais áreas da motricidade infantil. 

 

A importância em realizar avaliação motora em crianças é para identificar o 

mais cedo possível diversos fatores, como: os sinais de alerta  e qualquer alteração 

do desenvolvimento motor, os fatores de risco sejam eles ambientais ou não, e 

analisar as alterações observadas, diferenciar os tipos de debilidade e realizar o 

acompanhamento do desempenho neuropsicomotor nas diferentes etapas evolutivas 

da criança (ROSA NETO, 2015). 

 

Pereira et al. (2016) observaram, num estudo longitudinal, 49 bebês entre 2 a 

16 meses, que uma associação significativa de fatores ambientais e cognição 

explicaram a maior parte da variabilidade no desenvolvimento motor além da renda 

familiar. São eles: o espaço do domicílio, as práticas maternas e a idade do pai, os 

quais se mostraram mais significativos nas associações em detrimento dos fatores  

biológicos, reforçando assim, a importância do lar, do cuidado dos pais e das 

experiências que a criança vivencia ao longo dos primeiros anos de vida. 

 

2.3 TEA E ALTERAÇÕES MOTORAS 

 

Comprometimentos motores, geralmente de baixa intensidade, têm sido 

relatados em pacientes com TEA desde as primeiras descrições clínicas, sempre 

foram considerados como sintomas associados. Assim, déficit dos marcos do 

desenvolvimento neuro-motor, hipotonia, dificuldade na preensão, movimentos 

corporais desajeitados, controle postural e incoordenação motora foram descritos por 

Ming et al. (2007). Esses autores, por sua vez, investigaram 154 crianças com TEA e, 
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através de exame neurológico completo, relataram que a hipotonia foi o sintoma motor 

mais frequente na amostra, ocorrendo em  51% dos casos. A apraxia motora foi mais 

prevalente no grupo de crianças de 2 a 6 anos de idade, atingindo 41%. A apraxia foi 

registrada através de dados de anamnese e exame físico: excesso de baba, boca 

aberta durante o sono, inabilidade de franzir os lábios, lamber os lábios com a língua 

ou soprar uma bolha. Estas crianças também tinham mais frequentemente apraxia dos 

músculos das mãos em atos como segurar o lápis, montar blocos, dobrar o papel, etc. 

O clássico caminhar na ponta dos dedos foi visto em 19% das crianças. Os autores 

não discutem os possíveis mecanismos patogênicos nem a superposição de 

determinados achados com inabilidades já conhecidas como, por exemplo, falhas nas 

respostas às tarefas de imitação que as crianças com TEA exibem (LOURENÇÃO, 

2014). 

 

Ampla revisão da literatura sobre atividade motora em crianças com TEA foi 

realizada por Downey e Raport (2012). As autoras consultaram as bases OVID, 

Pubmed e Google Scholar com 17 palavras chave: ASD, Autism, PDD em combinaçao 

com cada um dos seguintes termos: physical therapy, motor, gross motor, neuromotor, 

motor skills, motor imitation, motor planning, motor delay, motor impairments, 

movement analysis, dyspraxia, postural control, locomotion, balance. Entre janeiro de 

2009 a maio de 2010, realizaram 90 pesquisas, apurando 108 artigos. Os artigos foram 

classificados segundo o grau de evidencia e aceitos os de nível 1-3B (ensaios clínicos 

controlados e randomizados até estudos caso-controle), totalizando 49 artigos.  

 

Resultados bem interessantes surgiram desta revisão sistemática com 

indicações de que a identificação de problemas motores precoces podem  servir de 

marcadores para a suspeita diagnóstica de TEA. Situaram a literatura sobre o tema 

nos tópicos: alterações motoras precoces; gestos e imitação motora, controle postural 

e dispraxias. Ressaltaremos algumas destas pesquisas a seguir. 

 

O trabalho de Provost et al. (2007), por exemplo, mostra que 68% das crianças 

com TEA, avaliadas pela Bayley Scales of Infant Development II Motor Scale e 63 % 

das submetidas à escala Peabody Developmental Motor Scales mereceriam 

intervenção precoce. Outro artigo muito interessante é o de Landa & Garret-Mayer 

(2006), as autoras estudaram prospectivamente dois grupos de lactentes através da 
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Escala de Mullen e um grupo com alto risco de desenvolver TEA por serem irmãos de 

autistas e um grupo de crianças sem fatores de risco. Em torno de 14 meses as 

crianças do grupo de risco apresentavam desenvolvimento motor mais lento.  

 

Esposito et al. (2009) examinaram retrospectivamente videos de 3 grupos de 

crianças com idades de 12 a 21 semanas: com TEA, com atraso motor sem TEA e 

típicas. Mostraram que o grupo TEA apresentava maior assimetria estática e dinâmica 

em posição supina. Com este método outros autores demonstraram alterações nos 

movimentos de crianças muito pequenas e que futuramente serão diagnosticadas com 

autismo (TEITELBAUM et al., 1998; BARANECK, 1999). 

 

Crianças com TEA têm dificuldade de comunicação por meio da atividade 

motora usando gestos e imitação. Alguns autores especularam uma possível ligação 

entre comprometimento na imitação e atividade motora alterada. No trabalho de Smith 

e Brysson (2007) as autoras mostraram que as crianças com TEA têm dificuldade em 

nomear e realizar gestos com significado, mas não dificuldade em entender ou 

identificar o gesto.   

 

O transtorno do movimento estereotipado é diagnosticado quando um indivíduo 

apresenta comportamentos motores repetitivos, aparentemente direcionados e sem 

propósito, como agitar as mãos, balançar o corpo, bater a cabeça, morder-se ou 

machucar-se. Os movimentos interferem em atividades sociais, acadêmicas ou 

outras. (DSM-5, 2014). 

 

O controle postural depende de um certo nível de estabilidade antecedendo a 

execução da atividade motora. Sem esse controle, a atividade motora é reduzida e 

consequentemente o indivíduo permanece mais estático. Nos autistas parece haver 

uma diminuição desta estabilidade e a mesma está relacionada com conflitos 

sensoriais (MINSHEW et al., 2004). 

 

Fournier et al, 2010, realizaram uma revisão sistemática, onde identificaram 83 

estudos de indivíduos diagnosticados com TEA e todos estes estudos focados na 

coordenação motora, movimentos do braço, marcha ou déficits de estabilidade 

postural e concluíram que estão associados a alterações significativas e generalizadas 
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do desempenho da motricidade e com argumentos que os déficits motores são 

característica de potencia central do TEA e que no tratamento deve incluir intervenções 

motoras para melhorar o desempenho da motricidade como a coordenação motora.  

 

Como já referido, o comprometimento motor, geralmente de baixa intensidade, 

tem sido relatado em pacientes com TEA desde as primeiras descrições clínicas.  

 

Estudos mais recentes, utilizando medidas objetivas do desempenho motor, 

procuram entender melhor os mecanismos envolvidos nestas alterações motoras.  

Assim Mostofsky et al. (2006), utilizando o Florida Apraxia Screening Test investigaram 

se a dificuldade de imitaçao está relacionada a um problema amplo gestual, compatível 

com uma dispraxia. As crianças com TEA mostraram mais falhas no teste não só 

durante tarefas de imitação, mas também ao comando e com uso de equipamentos. 

Mostraram também que a dispraxia não pode ser totalmente atribuida ao déficit motor. 

Os achados levaram os autores a concluir que existiria mais um déficit generalizado 

na execução dos movimentos do que um décit na imitação. Consideram ainda que 

estes achados podem refletir anormalidades em circuitos sub-corticais, frontais e 

parietais. Tais circuitos estão envolvidos na aprendizagem da representação sensorial 

do movimento ou da programação sequencial necessária para executá-los.  

 

Explorando a mesma linha de estudo, Maccneil & Mostofsky (2012) 

investigaram se há especificidade na realização (praxis) do movimento motor e no 

conhecimento postural de crianças com TEA. Compõem, então, uma amostra de 24 

crianças em três grupos: TEA, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) 

e típicas nas idades de 8 a 13 anos. Para acessar o controle motor básico delas 

realizou-se exame físico e neurológico para sinais mínimos (Physical and Neurological 

Exam for Subtle Signs -  PANESS) nos três grupos; o desempenho na realização de 

gestos sob imitação, comando e uso de equipamentos e, ainda, o Postural Knowledge 

Test para medir a habilidade em reconhecer a postura correta da mão para realizar o 

gesto qualificado. Concluiram que o déficit no desempenho e reconhecimento de 

gestos motores, consistente com dispraxia, parece ser específico para o TEA. 

Acreditam que estes achados sugerem que exista uma deficiência na formação de 

modelos de ação perceptivo-motoras. Este modelo é necessário para a realizaçao dos 
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gestos qualificados. Esta deficiência seria específica das crianças com TEA enquanto 

que o comprometimento do controle motor básico seria um achado mais genérico. 

 

Lloyd, Macdonald e Lord (2013) realizaram uma extensa investigação com 162 

crianças com TEA, idade entre 12 e 36 meses, além de um sub grupo de 58 crianças 

com analise longitudinal. Além de constatarem as alterações motoras precoces, 

notaram que estas se tornam pior na segunda avaliação. Realizaram ampla discussão 

dos dados em torno da hipótese de que estas limitações motoras, em idades tão 

precoces, criam um ciclo de maneira a inibir as interações sociais das crianças, o que 

provoca um aumento nas limitações motoras por menor engajamento nas brincadeiras. 

Diante disso, recomendam intervenções que visem a estimulação motora das crianças 

além do clássico foco em comunicação e comportamento. 

 

Torres et al. (2013) apresentam uma investigação bastante complexa na qual 

utilizam método inédito representado por um sistema de captação de movimentos da 

mão e análise do que chamaram de micro-movimentos. Concluem que nos indivíduos 

com TEA há falha na maturação desta habilidade motora a qual designaram como “ 

uma forma de propriocepção “. 

 

Os trabalhos citados acumularam conhecimentos que levam os autores, em 

publicações muito recentes, a levantar a hipótese da cognição motora. A suposição 

seria que, o sistema motor cortical não só controla fisicamente o movimento,  mas 

também impacta diretamente a cognição social (CASARTELLI; MOLTENI; RONCONI, 

2016). Com esta hipótese Kenny; Hill & Hamilton (2016) realizaram uma investigação 

com crianças típicas entre 4 e 12 anos de idade controladas pelo QI e submetidas a 

testes de teoria da mente, desempenho motor, intenção e conhecimento da postura. 

Concluem haver correlação entre intenção e imitação;  a imitação tem vínculo fraco 

com o controle motor, e, a teoria da mente foi independente das outras tarefas.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL  

 

Aplicar a Escala de Desenvolvimento Motor de Rosa Neto no desempenho 

motor de crianças com Transtorno do Espectro Autista. 

 

3.2 ESPECÍFICOS:  
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3.2.1 Avaliar a motricidade fina; motricidade global, equilíbrio, esquema 

corporal, organização espacial e temporal e lateralidade em cada criança da amostra; 

 

3.2.2 Testar a hipótese de aplicabilidade da Escala de Desenvolvimento Motor 

comparando a aplicação entre crianças com Transtorno do Espectro Autista e crianças 

típicas; 

 

3.2.3 Testar a hipótese de aplicabilidade da Escala de Desenvolvimento Motor 

pesquisando a concordância entre duas avaliadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MÉTODO             

 

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, de corte transversal com 

amostra de conveniência. 

 

O estudo foi aprovado pela Plataforma Brasil, número do parecer 1.717.700 em 

08/09/2016 (ANEXO J). 

 

4.1 PROCEDIMENTOS 
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Os responsáveis legais pelas crianças selecionadas foram convidados a 

participar da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(ANEXO H). Foram aplicados todos os testes propostos pela Escala de 

Desenvolvimento Motor com o objetivo de analisar as características motoras 

individuais de cada criança. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da escola 

(ANEXO I) participante assinado e com conhecimento da diretora e coordenadora 

responsáveis assim como dos Responsáveis pelas Clínicas nas quais foram 

selecionadas as crianças com TEA. 

 

4.2 AMOSTRA 

 

Participaram deste estudo, 10 crianças com diagnóstico de TEA, para as quais 

foram critérios de inclusão: apresentarem comunicação verbal, ter idade entre 06 e 08 

anos e 11 meses e com avaliação de inteligência através da Escala de Inteligência de 

Wechsler para crianças (WISC-III) com QI igual ou superior a 70 pontos. Entre os 

participantes, 8 foram selecionados na Clínica TEA-MACK da UPM através do método 

descrito por Velloso et al. (2011) os indivíduos com suspeita de TEA são avaliados 

por uma equipe multidisciplinar que realizaram anamnese, avaliações 

neuropsicológica, fonoaudiológica e cognição social, e exame físico morfológico e 

neurológico. E 2 crianças com o mesmo perfil selecionadas no Ambulatório de 

Transtorno do Espectro Autista do Departamento de Psiquiatria da Universidade 

Federal de São Paulo - UNIFESP. As 10 crianças típicas participantes do estudo foram 

caracterizadas pela ausência de histórico de dificuldade no desenvolvimento, 

diagnóstico ou investigação por provável transtorno do desenvolvimento. As crianças 

foram selecionadas pelas professoras de uma escola municipal de Educação 

Fundamental, na região Sul do município de São Paulo. O critério de seleção foi o de 

alunos com desempenho escolar regular, não repetente e com adequação entre a 

idade e o ano escolar. 

 

4.3 LOCAL 

 

 As avaliações das 10 crianças com desenvolvimento típico foram realizadas na 

própria escola, durante o período de aula, numa sala exclusiva, disponibilizada pela 

coordenação, para a coleta dos dados. 
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E as avaliações das crianças diagnosticadas com TEA, sete delas foram 

realizadas em salas privativas nas dependências da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, inclusive uma das duas crianças selecionadas no Ambulatório de 

Transtorno do Espectro Autista do Departamento de Psiquiatria da UNIFESP e três 

crianças foram realizadas em domicílio num espaço restrito de trânsito de pessoas e 

o mínimo de ruídos possível, a fim de não interferir na aplicação da escala. 

  

 

4.4 INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

 

A avaliação baseou-se em dados de anamnese dos marcos do 

desenvolvimento motor, do exame físico neurológico e da aplicação da Escala de 

Desenvolvimento Motor (EDM). 

 

 

4.5 A ESCALA DE DESENVOLVIMENTO MOTOR 

 

A Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) foi desenvolvida pelo Professor 

Doutor Francisco Rosa Neto, estando publicado como Manual de Avaliação Motora 

em 3ª edição revisada (ROSA NETO, 2015). 

 

 Rosa Neto et al. (2010) correlacionaram a idade cronológica com a idade 

motora de 101 escolares. Estes, sem queixas de dificuldades na aprendizagem, entre 

6 a 10 anos (56 do sexo masculino e 45 do sexo feminino), com média de idade da 

idade cronológica de 97,91 meses e da idade motora de 95,03 meses, obtendo 

classificação normal médio da EDM em 96% dos escolares, a fim de analisar a 

confiabilidade da EDM. Evidenciou-se que as tarefas propostas para cada idade na 

escala, refletem as mudanças esperadas quanto ao desenvolvimento motor. 

 

A EDM é composta por várias baterias de testes para avaliar o desenvolvimento 

motor de crianças entre 2 e 11 anos de idade. Abrange 6 dimensões da motricidade 

humana e lateralidade (esta representando a preferência da lateralidade das mãos, 
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olhos e pés). As dimensões são divididas em 3 pilares do comportamento motor, 

conforme o manual de avaliação motora.  

 

1 - Coordenação Motora: 

A) Motricidade Fina (IM1) exige movimentos de precisão e controle motor fino 

óculo manual. Apresentam 10 tarefas motoras com níveis progressivos de 

dificuldades e divididas por faixa etária (ANEXO A). 

 

B) Motricidade Global (IM2) dependem da coordenação motora que é a 

capacidade de usar de forma eficiente diferentes grupos musculares. 

Apresentam 10 tarefas motoras com níveis progressivos de dificuldades e 

divididas por faixa etária (ANEXO B). 

 

2 – Propriocepção: 

A) Equilíbrio (IM3) exige da criança boa noção de esquema corporal e 

percepção espacial, alinhamento postural, controle da respiração, entre 

outros. Importante observar concentração, atenção, força. Apresentam 10 

tarefas motoras com níveis progressivos de dificuldades e divididas por faixa 

etária (ANEXO C). 

 

B) Esquema Corporal (IM4) é a consciência do corpo como meio de 

comunicação consigo mesmo e com o meio, sendo necessários alguns 

elementos básicos, como respiração, propriocepção, relaxamento, imagem 

e expressão corporal, postura, somatognosia e cinestesia. Os testes estão 

divididos em duas etapas seguindo o desenvolvimento neuropsicomotor. 

Primeira etapa – controle do próprio corpo - níveis de 2 a 5. Segunda etapa 

– prova de rapidez – níveis  de 6 a 11 (ANEXO D). 

 

3 – Percepção: 

A) Organização Espacial (IM5) é a percepção do espaço com objetos e 

pessoas que nos rodeiam. Ter noções básicas de direita e esquerda, 

distância, forma, tamanho e espessura, posição, relação, adequação e 

direção. Os testes estão divididos em duas etapas seguindo o 

desenvolvimento neuropsicomotor. Primeira etapa – formas geométricas 
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níveis de 2 a 5. Segunda etapa – conhecimento de direita e esquerda - 

níveis de 6 a 11 (ANEXO E). 

 

B) Organização Temporal (IM6) compreende noções de percepção do tempo, 

memória, atenção, concentração, ritmos circadianos, orientação temporal 

de presente, passado e futuro. Os testes estão divididos em duas etapas 

seguindo o desenvolvimento neuropsicomotor. Primeira etapa – Linguagem 

expressiva - níveis de 2 a 5. Segunda etapa – Estruturas temporais - níveis 

de 6 a 11 (ANEXO F). 

 

Ao final da aplicação é atribuída à criança seu perfil motor através de 

comparação gráfica dos resultados obtidos, dos diferentes aspectos do 

desenvolvimento motor, permitindo evidenciar os potenciais e as dificuldades 

específicas de cada área testada. 

 

Também é determinada idade motora (IM) que será o resultado dos testes 

expressa em meses. Em cada uma das áreas testadas obtém-se a idade motora geral 

(IMG) que é calculada através da somatória das idades motoras, expressas em meses 

de todas as áreas e divididas por 6:    𝐼𝑀𝐺 =
IM1+IM2+IM3+IM4+IM5+IM6

6
, com este 

resultado, subtraindo a idade cronológica (IC), expressa em meses, e, em sendo a 

idade motora encontrada menos avançada que a idade cronológica, considera-se que 

a criança se encontra numa classificação abaixo do normal ou apresenta uma idade 

negativa (IN) e quando a idade motora é mais avançada ou igual a idade cronológica 

considera-se que a criança se encontra numa classificação acima do normal ou 

apresenta uma idade positiva (IP): 𝐼𝑃 𝑜𝑢 𝐼𝑁 = 𝐼𝑀𝐺 − 𝐼𝐶, válido para as crianças que 

apresentam desenvolvimento típico.  

 

Os valores obtidos são quantificados e categorizados num quociente motor 

geral (QMG): 𝑄𝑀𝐺 =
𝐼𝑀𝐺

𝐼𝐶
. 100 ou individual para cada área: motricidade fina: 𝑄𝑀1 =

𝐼𝑀1

IC
. 100; motricidade global: 𝑄𝑀2 =

𝐼𝑀2

IC
. 100;      equilíbrio:    𝑄𝑀3 =

𝐼𝑀3

IC
. 100; esquema 

corporal: 𝑄𝑀4 =
𝐼𝑀4

IC
. 100; organização espacial:  𝑄𝑀5 =

𝐼𝑀5

IC
. 100; organização 
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temporal: 𝑄𝑀6 =
𝐼𝑀6

IC
. 100, permitindo classificar as habilidades analisadas em 

padrões, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Classificação das habilidades motoras para as crianças com        
desenvolvimento típico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborada pela autora 
 
 

 Para as crianças com desenvolvimento atípico, com limitações no 

funcionamento intelectual (QI 70 ou menos) e com comportamento adaptativo 

(habilidades adaptativas conceituais, sociais e práticas) a tabela de classificação do 

desenvolvimento motor segue outros parâmetros. Após realizar os testes motores 

somam-se os pontos das idades motoras, expressas em meses de todas as áreas e 

dividi-se por 6 (número de testes):  𝐼𝑀𝐺 =
IM1+IM2+IM3+IM4+IM5+IM6

6
. Na somatória dos 

pontos não considerar a IC. A classificação das habilidades motoras para crianças 

com desenvolvimento atípico é demonstrada na Tabela 2. 

 

 

Classificação das Habilidades  Pontuação QMG 

Muito superior 130 ou mais 

Superior 120-129 

Normal alto 110- 119 

Normal médio 90-109 

Normal baixo 80-89                               

Inferior 70-79                   

Muito inferior 69 ou menos                
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Tabela 2 - Classificação das habilidades motoras para as crianças com 
desenvolvimento atípico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

O teste tem duração entre 30 a 40 minutos, dependendo do grau de dificuldade 

da criança a ser avaliada. 

 

A EDM é comercializada e foi adquirida especialmente para a finalidade desta 

pesquisa.  

 

4.6 TREINAMENTO PARA APLICAÇÃO DA ESCALA 

 

A EDM foi aplicada integralmente por duas avaliadoras (a autora desta 

pesquisa e uma aluna mestranda do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do 

Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie),  previamente treinadas 

por mestrandos e doutorandos do Laboratório de Desenvolvimento Humano - 

LADEHU do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte – CEFID da Universidade 

Estadual de Santa Catarina - UDESC com supervisão do Professor Doutor Francisco 

Rosa Neto, no período de 14 a 17 de Março de 2017, totalizando 40 horas de 

treinamento. 

Classificação das Habilidades Pontuação 

Normal médio 90-109 

Normal baixo 80-89 

Inferior 70-79 

Leve 60 – 69 

Moderada 50 – 59 

Grave Abaixo de 50 
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Este treinamento ocorreu numa Escola Particular e numa creche pública da 

cidade de Florianópolis – SC, com a oportunidade de observar, participar e aplicar 

avaliações de crianças com faixa etária entre 5 e 6 anos de idade e crianças 4 anos, 

respectivamente. 

 

Estas vivências permitiram realizar várias observações e reforçar detalhes 

minuciosos de cada atividade proposta na EDM. Como por exemplo, em diversas 

situações durante a avaliação: a) iniciar a avaliação um nível abaixo da idade da 

criança a ser avaliada, dando prosseguimento na EDM no sucesso da tarefa ou 

regredindo um nível caso não ocorra a realização da mesma. Com isso não se 

subestima nem supervaloriza o desempenho motor da criança avaliada; b) como e 

quando incentivar a criança a realizar determinadas tarefas; c) associar nomes de 

pessoas familiares em algumas das frases nos testes da orientação temporal; d) 

observar algumas particularidades das crianças nesta faixa etária, como dificuldade 

de compreensão da linguagem empregada; e) evitar pessoas circulando no local da 

aplicação da EDM, a fim de não interferir nem provocar dispersão das crianças que 

estão sendo avaliadas. 

 

Oportunamente, o Professor Dr. Francisco Rosa Neto, ministrou uma aula no 

Laboratório de Desenvolvimento Humano - LADEHU do Centro de Ciências da Saúde 

e do Esporte – CEFID, do programa de pós-graduação, tendo como tema “Os Pilares 

do Comportamento Motor” abordando todas as áreas da EDM e avaliação 

psicométrica. A seguir, realizou uma reunião, onde foi aberta a oportunidade  para 

apresentação pessoal e do projeto desenvolvido no programa de pós-graduação em 

Distúrbios do Desenvolvimento na Universidade Presbiteriana Mackenzie em São 

Paulo – SP, permitindo a troca de experiências acadêmicas riquíssimas com os 

mestrandos e doutorandos que convivem diariamente com a Escala de 

Desenvolvimento Motor e com o Professor Dr. Francisco Rosa Neto,  em que foram 

oferecidas valiosas orientações para facilitar a aplicação da EDM com as crianças 

diagnosticadas com TEA. 

 

 

4.7 DETALHAMENTO DO RESULTADO DE UMA AVALIAÇÃO MODELO 
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Os testes são aplicados de acordo com a idade cronológica da criança, sendo 

recomendado que se aplique os testes 2 níveis abaixo da idade da criança. Quando a 

criança tem êxito na prova, o resultado será positivo e registra o numero “1” e avança 

para a tarefa seguinte; quando a prova exige realizar com o lado direito e esquerdo, 

registra “1” no caso de êxito com ambos os lados, “½” no caso de ter realizado por 

apenas um dos lados e quando não tem êxito na tarefa tem resultado negativo e se 

registra “0”. 

Exemplo:  

 

ESCALA DE DESENVOLVIMENTO MOTOR  

Rosa Neto, 2014 

 

Nome VEPP Sexo MASCULINO 

Nascimento 23/10/2009 Exame 30/05/2017 Idade 8 

Outros Dados 2° ANO 

RESULTADOS           
TESTES / ANO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Motricidade Fina 1 1 1 1 0,5 1 0 0 0 0 

2 Motricidade Global 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

3 Equilíbrio 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

4 Esquema Corporal / Rapidez 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

5 Organização Espacial 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

6 Organização Temporal 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

RESUMO dos PONTOS    

Idade Motora Geral (IMG) 94 Idade Positiva (IP) 3 MESES 

Idade Cronológica (IC) 91 Idade Negativa (IN) 0 

Quociente Motor Geral (QMG) 103,3 Escala de Desenvolvimento 
NORMAL 
MÉDIO 

IDADE MOTORA (IM)  QUOCIENTE MOTOR (QM) 

IM1 84 IM4 84 QM1 92,3 QM4 92,3 

IM2 108 IM5 96 QM2  118,7 QM5 105,5 

IM3 108 IM6 84 QM3 118,7 QM6 92,3 

Lateralidade Destro Completo  Mãos Direito  

Olhos Direito  Pés Direito  

PERFIL MOTOR 

11 anos - - - - - - 

10 anos - - - - - - 

9 anos - - - - - - 

8 anos - - - - - - 
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7 anos - - - - - - 

6 anos - - - - - - 

5 anos - - - - - - 

4 anos - - - - - - 

3 anos - - - - - - 

2 anos - - - - - - 

Idade 
Cronológica 

Motricidade 
Fina 

Motricidade 
Global 

Equilíbrio Esquema 
Corporal  

Organização 
Espacial 

Organização 
Temporal 

 Os resultados detalhados neste exemplo representam um modelo gráfico dos 

resultados que foram obtidos junto a cada avaliação realizada individualmente com as 

crianças de desenvolvimento típico bem como as diagnosticadas com TEA, neste 

estudo. 

 

Perfil Motor 

 

A partir dos dados obtidos na avaliação das 6 dimensões da motricidade, os 

resultados do Perfil Motor são demonstrados no gráfico abaixo, atentando-se que o 

tracejado em vermelho representa a idade cronológica em meses da criança (91 

meses). 

 

Gráfico 1 – Perfil motor de uma avaliação modelo da Escala de Desenvolvimento 
Motor 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quociente Motor 
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No próximo gráfico, estão representados os quocientes motores: geral e específico 

por áreas motoras avaliadas, atentando-se que o tracejado em vermelho representa 

a idade cronológica da criança, expressa em meses. 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Quociente motor de uma avaliação modelo da Escala de 
Desenvolvimento Motor 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.8 APLICAÇÃO DA ESCALA DE DESENVOLVIMENTO MOTOR 

 

4.8.1 – Crianças com Desenvolvimento Típico 

 

 Foram avaliadas 10 crianças com desenvolvimento típico na própria escola, 

durante o período de aula, numa sala exclusiva disponibilizada pela coordenação para 

a coleta dos dados. As avaliações aconteceram em dois momentos, com duas 

avaliadoras e com intervalo mínimo de 1 semana entre a primeira e a segunda 

avaliação. Tal procedimento visa investigar a capacidade das avaliadoras em manejar 

a escala em situação padrão. Espera-se obter resultados dentro da variação normal 

da população e confiabilidade alta entre as avaliadoras. 

. 

4.8.2 – Crianças Diagnosticadas com TEA 

 

A fim de testar a aplicabilidade da EDM em crianças diagnosticadas com TEA, 

as avaliações foram realizadas em dois momentos, com duas avaliadoras e com um 

48
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intervalo mínimo de 1 semana entre a primeira e segunda avaliação. Estas avaliações 

foram gravadas por filmagem em HD - AVCHD, filmadora da marca Sony. Sete 

avaliações foram realizadas em salas privativas nas dependências da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e três realizadas em domicílio da criança, onde foi solicitado 

ser em espaço restrito de trânsito de pessoas e ruídos, a fim de não interferir na 

aplicação da escala. Tal procedimento visa investigar as facilidades e as dificuldades 

na aplicação da escala em crianças com TEA e a capacidade das aplicadoras em 

manejá-la. Espera-se obter resultados desviados da população e boa confiabilidade 

entre as avaliadoras. 

 

4.9 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Cada criança apresenta uma avaliação motora própria com interpretação 

qualitativa derivada de todos os procedimentos aplicados. Não foi realizada nenhuma 

intervenção entre a avaliação e a reavaliação. As variáveis encontradas nas amostras 

ocorreram de maneira espontânea e natural do desenvolvimento de cada criança ou 

por interferência do meio em que vive. 

 

Os testes estatísticos descritivos foram aplicados para o grupo e os valores 

expressos em média e desvio-padrão se deram de acordo com as instruções do 

Manual da Escala EDM.  

 

Para testar a hipótese de diferença entre as avaliadoras realizou-se análise de 

variância (ANOVA) ou teste t de Student para comparação de médias com p=/ < 0,05. 

Para mostrar a concordância entre as avaliadoras determinou-se o coeficiente de 

correlação linear r de Pearson. 
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5 RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

5.1 Crianças com Desenvolvimento Típico 

 

As crianças com desenvolvimento típico foram avaliadas por 2 avaliadoras e a 

Tabela 3 mostra o resultado do perfil motor. Enquanto que a média da idade 

cronológica das crianças foi de 94,6 meses (desvio padrão=11,1) a Idade Motora 

Geral (IMG) foi de 98,7 meses (dp=8,1) para a avaliadora 1 e de 95,2 meses (dp=9,4) 

para a avaliadora 2. Não há diferença estatística entre estas médias. Como se 

observa, as crianças típicas obtiveram uma IMG dentro da média normativa do índice 

de desenvolvimento motor normal (normal médio e alto), para crianças brasileiras. 

Assim podemos dizer que o desempenho observado está dentro do esperado para 

ambas as avaliadoras. Em pesquisa de confiabilidade, a EDM foi aplicada por Rosa 

Neto et al. (2010) em escolares e 96% (n=97) dos avaliados apresentaram 

desenvolvimento típico, com índices de desenvolvimento normal (normal alto, médio 

e baixo). 

 

Tabela 3- Perfil motor de meninos com desenvolvimento típico avaliados por 2 
avaliadoras 

PARTICIPANTES 
A1 A2 

IC IMG IP / IN IC IMG IP / IN 

1  86 87 1 86 89 3 
2  108 104 -4 108 102 -6 
3  109 112 3 109 112 3 
4  91 94 3 91 96 5 
5  101 98 -3 101 103 2 
6  75 88 13 74 81 7 
7  84 99 15 83 83 - 
8  95 94 -1 94 92 -2 
9  104 104 - 103 96 -7 
10  93 107 14 93 98 5 
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(continua) 

 

 

 

 

 

 

(continuação) 

PARTICIPANTES 
A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 

IM1 IM1 IM2 IM2 IM3 IM3 IM4 IM4 IM5 IM5 IM6 IM6 

1  102 96 96 108 84 78 84 84 84 84 72 84 
2  84 84 108 108 96 84 96 84 108 120 132 132 
3  132 96 108 108 84 96 120 120 96 120 132 132 
4  84 96 108 108 108 108 84 96 96 96 84 72 
5  108 96 108 108 108 126 96 96 96 120 72 72 
6  120 102 108 108 108 84 48 60 72 60 72 72 
7  126 102 108 72 96 96 84 72 96 84 84 72 
8  120 96 108 108 108 84 72 84 96 108 60 72 
9  84 84 108 108 132 108 120 96 108 108 72 72 
10  108 96 108 108 126 108 108 108 96 96 96 72 

Fonte: Elaborada pela autora 
Legenda: A1 – Avaliadora 1; A2 – Avaliadora 2; IC – Idade Cronológica; IMG – Idade Motora Geral; IP 

/ IN – Idade Positiva / Idade Negativa; IM1 – Motricidade Fina; IM2 – Motricidade Global; IM3 – 

Equilíbrio; IM4 – Esquema Corporal/Rapidez; IM5 – Organização Espacial; IM6 – Linguagem / 

Organização Temporal. 

 

Os resultados da Tabela 3, para cada uma das medidas do perfil motor 

referente às 6 dimensões da motricidade avaliadas e comparadas entre as 2 

avaliadoras, estão demonstrados nos gráficos abaixo, subdivididos pelos pilares da 

motricidade humana. 

 

Gráfico 3 – Coordenação motora de meninos típicos avaliados por 2 avaliadoras 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 4 – Propriocepção de meninos típicos avaliados por 2 avaliadoras 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Gráfico 5 – Percepção de meninos típicos avaliados por 2 avaliadoras 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como se pode observar, as diferenças entre as avaliações das medidas do 

perfil motor de crianças típicas para as 2 avaliadoras, são pontuais. De fato, tomadas 

em conjunto, a comparação entre as 6 medidas pelo teste de análise de variância 

ANOVA não mostrou diferença significativa.  

 

Por outro lado, a correlação entre os resultados foi alta, entre 0,7 e 0,9 para 

todas as medidas, com exceção de equilíbrio, na qual a correlação foi de valor 

intermediário, 0,51. Observa-se também que a motricidade global e a organização 

temporal foram as que apresentaram maior correlação entre as 2 avaliadoras, com 

exceção da criança 7 para a motricidade global e a da criança 10 para a organização 

temporal. 

 

As diferenças pontuais de resultados encontradas, entre a primeira e a segunda 

avaliação, podem decorrer da “flutuação” do comportamento apresentado pela criança 

no momento da aplicação da EDM, uma vez que foram realizadas em momentos e 

situações diferentes. Sendo que, em alguns casos, a avaliação ocorreu após o recreio 
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no pátio da escola e/ou aula de Educação Física, com atividade motora, e em outros 

casos realizados subsequentes à avaliação escolar em sala de aula. Os resultados 

equivalentes podem ser justificados devido a maioria das avaliações serem 

realizadas, com as crianças, durante atividades rotineiras em sala de aula, o que pode 

ter favorecido um rendimento semelhante em algumas áreas da EDM. 

 

Tabela 4 - Classificação das habilidades do desempenho motor dos resultados da 

Escala de Desenvolvimento Motor nos meninos típicos avaliados por 2 

avaliadoras. 

Classificação A1 A2 

Normal Alto 3 - 

Normal Médio 7 10 

Total  10 10 
Fonte: Elaborada pela autora 

Legenda: A1 - Avaliadora 1; A2 – Avaliadora 2. 

Nota: Sinal convencional utilizado: 

         - dado numérico igual à zero 

 

Conforme descrito acima na Tabela 4, pode ser visto um resumo da 

classificação das habilidades do desempenho motor de 10 meninos com 

desenvolvimento típico, segundo 2 avaliadoras, onde as crianças avaliadas estão 

dentro da média normativa do índice de desenvolvimento motor normal (normal médio 

e alto) para crianças brasileiras. 

 

5.2. Crianças com Transtorno do Espectro Autista 

 

 As crianças diagnosticadas com TEA, que foram selecionadas para este 

estudo exploratório, atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos e eram verbais 

e sem deficiência intelectual, a fim de minimizar prováveis falsos resultados 

decorrentes de mau entendimento das tarefas propostas. 

 

De uma maneira geral, há várias considerações a serem feitas com as crianças 

diagnosticadas com TEA e que foram submetidas à aplicação da EDM neste trabalho, 

conforme relatadas abaixo.  
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Entre a primeira e a segunda avaliação, as crianças demonstraram 

comportamentos diferentes, descritos pelas próprias mães. Em um dia estavam mais 

atentas e participativas e em outro dia mais dispersas. Ponto este que traz uma 

reflexão sobre a flutuação do estado emocional e a não linearidade comportamental 

da criança diagnosticada com TEA e o quanto isto interfere em um processo de 

avaliação padronizada.  Segundo Minshew et al. (2004), nas crianças autistas parece 

haver uma diminuição da estabilidade do controle postural o que antecede a execução 

da atividade motora estando relacionada com conflitos sensoriais. 

 

Alguns comportamentos foram recorrentes nas crianças. Dentre eles notou-se 

que, apesar da boa aceitação ao realizar as atividades propostas na EDM, a cada 

etapa concluída a criança demonstrava a necessidade de movimentar-se, ou 

verbalizava a sua vontade de brincar, ou expressava a dificuldade da aceitação em 

não conseguir realizar determinadas atividades com a mão não dominante, como é 

solicitado em algumas tarefas desta escala. Houve pequenas interrupções no decorrer 

das avaliações de cada área motora, para que a criança executasse uma atividade 

prazerosa e então retomasse a avaliação, impactando, com isso, no tempo e na 

fluidez da aplicação da EDM, porém, se fizeram necessárias e foi respeitada esta 

demanda. 

 

Notou-se que as crianças ao executarem determinados movimentos solicitados 

nos testes da prova de rapidez, por exemplo, surgiam estereotipias, além de que ao 

riscar os quadrados sempre mudavam a direção do movimento, diferentemente das 

crianças com o desenvolvimento típico. Outro dado pertinente foi em relação à pinça. 

Notou-se que a grande maioria das crianças não segurava o lápis adequadamente, 

como se esta habilidade não tivesse sido conquistada. Também descritos por Ming et 

al. (2007), as crianças tinham mais frequentemente apraxia dos músculos das mãos 

em atividades como segurar o lápis, montar blocos, dobrar o papel, etc. Torres et al. 

(2013) concluíram que nos indivíduos com TEA há falha na maturação dos micro-

movimentos da mão. 

 

Por mais cuidados e atenção que se teve em preservar a sala de ruídos 

externos, a sensibilidade a estes fatores foi um ponto relevante. Destaca-se o 
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comportamento de uma das crianças ao colocar as mãos nos ouvidos quando a 

câmera filmadora fez um ruído diferente. Foi necessário interromper a atividade até 

que ela estivesse tranquila e prosseguisse com as tarefas. 

 

Com referência aos comandos utilizados nas tarefas, percebeu-se que muitas 

delas não compreendiam o que era solicitado, exigindo a mudança de postura da 

avaliadora, desde as expressões utilizadas até ao direcionamento da atividade. Para 

Smith e Brysson (2007) as crianças com TEA têm dificuldade em nomear e realizar 

gestos com significado.  

 

Durante a avaliação foi solicitado que as crianças tirassem os sapatos, 

principalmente para as provas de motricidade global e equilíbrio, porém nem todos 

aceitaram tirar, recusando tal solicitação. 

 

A postura dos pais também deve ser citada, pois muitas vezes conduziam seus 

filhos à sala de avaliação prometendo recompensas caso a criança apresentasse um 

bom comportamento. Uma das crianças estava muito agitada, segundo o relato dos 

pais, eles haviam dado sobremesa muito doce para seu filho antes de levá-lo para a 

avaliação, mesmo sendo de conhecimento deles que a criança fica sempre muito 

agitada após ingestão de açúcar. Neste caso, foram necessárias várias interrupções 

ao aplicar as provas, utilizando pequenas brincadeiras direcionadas para conseguir 

finalizar esta avaliação.  

 

Outras dormiam durante o trajeto, acordando na hora da avaliação devido à 

distância percorrida com intenso fluxo de congestionamento, estes sendo uma 

problemática de grandes capitais. Mesmo tentando minimizar o máximo este impacto, 

adotando alternativas, como idas até o domicílio da criança, transporte de carro ela e 

seu responsável, da estação de metro até o local da avaliação, foi um ponto que 

mereceu destaque. 

 

Algumas das crianças lembravam o que haviam feito anteriormente com a 

primeira avaliadora. Pontualmente uma mãe comentou que seu filho, por iniciativa do 

mesmo, exercitou inúmeras vezes em casa a feitura de um nó, tarefa solicitada na 

motricidade fina, por não ter conseguido realizar esta atividade na avaliação anterior.  
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 A Tabela 5 resume o perfil motor das 10 crianças diagnosticadas com TEA 

segundo as 2 avaliadoras. A média da idade cronológica foi de 83, 7 meses (dp=8,2) 

enquanto que a idade motora geral (IMG) foi de 59,3 meses (dp=7,3) para avaliadora 

1 e 61 meses (dp=10) para a avaliadora 2. Não há diferença entre o resultado das 2 

avaliadoras quanto a  IMG. Já para ambas, a diferença entre a idade cronológica e a 

IMG há diferença com amplo significado estatístico (p=000). 

 
Tabela 5 - Perfil motor de meninos com Transtorno do Espectro Autista avaliados 

por 2 avaliadoras. 
 

PARTICIPANTES 
A1 A2 

IC IMG IMG IMG 

1  86 60 86 57 
2  91 62 91 74 
3  93 59 93 62 
4  78 60 78 65 
5  67 46 67 50 
6  85 62 85 71 
7  79 55 79 52 
8  79 54 79 46 
9  94 75 94 74 
10  85 60 85 59 

 

PARTICIPANTES 
A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 

IM1 IM1 IM2 IM2 IM3 IM3 IM4 IM4 IM5 IM5 IM6 IM6 

1  96 48 72 60 48 66 60 60 48 60 36 48 
2  60 66 60 84 48 42 60 60 96 108 48 84 
3  66 48 60 72 48 48 60 60 60 72 60 72 
4  48 48 60 60 48 66 72 72 84 84 48 60 
5  36 48 60 60 48 48 36 48 60 48 36 48 
6  48 66 84 78 48 78 84 60 48 84 60 60 
7  48 48 60 48 78 60 60 60 48 60 36 36 
8  48 48 72 36 48 48 60 60 60 48 36 36 
9  96 72 84 72 78 84 72 72 60 84 60 60 
10  36 66 60 60 60 48 60 60 72 72 72 48 

Fonte: Elaborada pela autora 
Legenda: A1 – Avaliadora 1; A2 – Avaliadora 2; IC – Idade Cronológica; IMG – Idade Motora Geral; IP 

/ IN – Idade Positiva / Idade Negativa; IM1 – Motricidade Fina; IM2 – Motricidade Global; IM3 – 

Equilíbrio; IM4 – Esquema Corporal/Rapidez; IM5 – Organização Espacial; IM6 – Linguagem / 

Organização Temporal. 

 

Ainda na Tabela 5, observa-se também o resultado das 6  medidas do Perfil 

Motor, segundo 2 avaliadoras. A análise de variância ANOVA, aplicada para as 6 
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medidas não mostrou diferença. Já as correlações entre as 2 avaliadoras, apesar de 

positivas não foram altas. Os valores foram: IM1 (motricidade fina: 0,17); IM2 

(motricidade global: 0,16); IM3 (equilíbrio: 0,4); IM4 (esquema corporal/rapidez:0,7); 

IM5 (organização espacial:0,24); IM6 (linguagem/organização temporal:0,43).  

 

Estes resultados demonstram que entre as crianças com TEA, mesmo sendo 

verbais e sem deficiência intelectual as avaliações sofrem variações entre 

observadores e em períodos diferentes. Esta observação é verdadeira para diferentes 

transtornos do desenvolvimento em praticamente todos os instrumentos de avaliação 

utilizados. Este fato exige que o aplicador da EDM necessite estar bem familiarizado 

com a aplicação da escala, pois em observações individuais podem ser encontrados 

desvios importantes nas diferentes medidas do perfil motor. 

  

Os resultados dos testes de motricidade global, onde todas as tarefas 

solicitadas nesta área são realizadas na postura em pé, foram os de menor correlação 

entre as 2 avaliadoras que pode ser justificado por Fournier et al. (2010), o aumento 

da oscilação postural na posição em pé que aparentemente os indivíduos com TEA 

aumentam a oscilação mesmo na ausência de um desafio sensorial, como o barulho, 

podendo ter comprometido as tarefas solicitadas. 

 

As evidencias do comprometimento motor das crianças com TEA, apontados 

por muitos pesquisadores, foram correlacionados e pontuados nos resultados 

apresentados em cada problemática durante esta pesquisa. Vale ressaltar que 

segundo Bobath et al. (1989), a partir dos 5 anos de idade, o desenvolvimento torna-

se mais lento sem grandes alterações motoras e não se processam numa sequência 

linear; e para Provost et al. (2007), mereceriam intervenção precoce, assim como para 

Lloyd, Macdonald e Lord (2013) recomendam intervenções que visem a estimulação 

motora das crianças além do clássico foco em comunicação e comportamento. 

 

Os resultados da Tabela 5, para cada uma das medidas do perfil motor estão 

demonstrados nos gráficos abaixo. 
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Gráfico 6 – Coordenação Motora de meninos com Transtorno do Espectro Autista 

avaliados por 2 avaliadoras. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Gráfico 7 – Propriocepção de meninos com Transtorno do Espectro Autista 

avaliados por 2 avaliadoras. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Gráfico 8 – Percepção de meninos com Transtorno do Espectro Autista avaliados 

por 2 avaliadoras. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 6 - Classificação geral dos resultados da Escala de Desenvolvimento Motor 

nos meninos com Transtorno do Espectro Autista avaliados por 2 

avaliadoras. 

 

Classificação A1 A2 

Inferior 1 2 

Leve 5 2 

Moderada 3 4 

Grave 1 1 

Total  10 10 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Em resumo, a classificação das habilidades do desempenho motor de 10 

meninos com diagnóstico de TEA, segundo 2 avaliadoras, pode ser visto na Tabela 6. 

As crianças avaliadas estão abaixo da média normativa do índice de desenvolvimento 

motor normal (inferior, leve, moderada e grave), para crianças brasileiras. 

 
Por se tratar de um estudo exploratório e visando aprimorar o método de 

avaliação, foi realizado filmagem de todas as avaliações, conforme descrito no 

método. Todos os vídeos das avaliações de cada uma das crianças com TEA foram 

revisados pelas avaliadoras até atingir um consenso das pontuações. Assim, obteve-

se a Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Perfil motor de meninos com Transtorno do Espectro Autista após 
reclassificação das pontuações baseados nos vídeos das avaliações  

 

PARTICIPANTES 
A1 A2 

IC IMG IMG IMG 

1  86 60 86 57 
2  91 62 92 74 
3  93 59 93 62 
4  78 60 78 65 
5  67 46 68 50 
6  85 62 85 71 
7  79 55 80 52 
8  79 54 80 46 
9  94 75 94 74 
10  85 60 85 59 
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(continua) 
 

(continuação) 

PARTICIPANTES 
A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 

IM1 IM1 IM2 IM2 IM3 IM3 IM4 IM4 IM5 IM5 IM6 IM6 

1  84 48 72 78 48 66 60 60 48 60 36 48 
2  60 66 60 84 48 42 60 60 96 108 48 84 
3  66 48 60 72 48 48 60 60 60 72 60 72 
4  48 48 60 60 48 66 72 72 84 84 48 60 
5  36 48 60 60 48 48 36 48 60 48 36 48 
6  48 66 84 78 48 78 84 60 48 84 60 60 
7  48 48 60 48 78 60 60 60 48 60 36 36 
8  48 48 72 36 48 48 60 60 60 48 36 36 
9  96 72 84 72 78 84 72 72 60 84 60 60 
10  36 66 60 60 60 48 60 60 72 72 72 48 

Fonte: Elaborada pela autora 
Legenda: A1 – Avaliadora 1; A2 – Avaliadora 2; IC – Idade Cronológica; IMG – Idade Motora Geral; IP 

/ IN – Idade Positiva / Idade Negativa; IM1 – Motricidade Fina; IM2 – Motricidade Global; IM3 – 

Equilíbrio; IM4 – Esquema Corporal/Rapidez; IM5 – Organização Espacial; IM6 – Linguagem / 

Organização Temporal. 

 

 

Gráfico 9 – Coordenação Motora de meninos com Transtorno do Espectro Autista 

avaliados por 2 avaliadoras, após consenso entre os vídeos. 

 
        Fonte: Elaborado pela autora 

 

Gráfico 10 – Propriocepção de meninos com Transtorno do Espectro Autista 

avaliados por 2 avaliadoras, após consenso entre os vídeos. 

 
         Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 11 – Percepção de meninos com Transtorno do Espectro Autista avaliados 

por 2 avaliadoras, após consenso  entre os vídeos. 

 
        Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como se nota, a concordância dos resultados entre as duas avaliadoras 

melhorou nitidamente. De fato, segundo a análise de variância ANOVA aplicada para 

as 6 medidas, após o consenso entre as duas avaliadoras com a revisão dos vídeos, 

as correlações passaram a ser: IM1 (motricidade fina: de 0,17 para 0,24); IM2 

(motricidade global: de 0,16 para 0,22); IM3 (equilíbrio: manteve em 0,40); IM4 

(esquema corporal/rapidez: de 0,7 para 0,72); IM5 (organização espacial: de 0,24 para 

0,63) e IM6 (linguagem/organização temporal: manteve em 0,43). 

 

Tabela 8 - Classificação geral dos resultados da Escala de Desenvolvimento Motor 

nos meninos com Transtorno do Espectro Autista avaliados por 2 

avaliadoras, após consenso entre os vídeos 

 

Classificação A1 A2 

Inferior 1 3 

Leve 4 3 

Moderada 4 3 

Grave 1 1 

Total  10 10 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

A Tabela 8 mostra que mesmo com o consenso entre os vídeos, as crianças 

avaliadas continuam abaixo da média normativa do índice de desenvolvimento motor 

normal (inferior, leve, moderada e grave), para crianças brasileiras. 
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Tais resultados nos levam a recomendar que as avaliações sejam filmadas, 

pois diante de qualquer dúvida os casos poderão ser reavaliados por profissionais que 

tem maior domínio com o método.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 Com base na pesquisa realizada, pode-se concluir que a Escala de 

Desenvolvimento Motor de Rosa Neto pode ser aplicada por diferentes profissionais, 

em diferentes contextos, tanto em crianças típicas como em crianças com Transtorno 

do Espectro Autista, desde que tenham um treinamento adequado, pois é 

imprescindível a familiarização da escala principalmente para a aplicação em crianças 

diagnosticadas com TEA, onde todas as medidas do perfil motor da Escala de 

Desenvolvimento Motor puderam ser avaliadas.  

  

Os resultados encontrados foram os esperados para crianças típicas e 

distribuíram-se na variação do desenvolvimento típico dos índices de desenvolvimento 

normal. 

  

 As crianças com Transtorno do Espectro Autista mostraram ampla defasagem 

com a normativa brasileira para as 6 medidas do perfil motor. 

 

 Houve alta correlação entre 2 avaliadoras nas 6 medidas do perfil motor da 

Escala de Desenvolvimento Motor entre as crianças típicas. As correlações entre as 

2 avaliadoras para as 6 medidas do perfil motor da Escala de Desenvolvimento Motor 

entre crianças com Transtorno do Espectro Autista foram entre 20 e 30% para 

motricidade fina e global; de 40% para equilíbrio e linguagem/organização temporal; 

de 63% para organização espacial e de 72% para esquema corporal/rapidez; 

 

 Os resultados deste estudo exploratório incentivam a realização de 

investigações posteriores, com amostras maiores e em estudo multicêntricos, em 

crianças com Transtorno do Espectro Autista. 
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ANEXO A 
QUADRO DE TAREFAS DA EDM – Motricidade Fina 

 

Nível MOTRICIDADE FINA 

2 

 

Construção de uma torre com cubos 

3 

 

Construção de uma ponte com cubos 

4 

 

Enfiar a linha na agulha 

5 

 

Fazer um nó 

6 

 

Seguir o labirinto com o lápis, bilateral 

7 

 

Bolinhas de papel com as pontas dos dedos, bilateral 

8 

 

Tocar a ponta dos dedos com o polegar, bilateral 

9 

 

Lançamento de uma bola no alvo, bilateral 

10 

 

Movimentos circulares com as pontas dos polegares e 
indicadores  

11 

 

Agarrar uma bola com uma das mãos, bilateral 
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ANEXO B 

QUADRO DE TAREFAS DA EDM – Motricidade Global 
 
 

Nível MOTRICIDADE GLOBAL 

2 

 

Subir sobre um banco de 15 cm de altura 

3 

 

Saltar sobre uma faixa no nível do chão 

4 

 

Saltar sobre o mesmo lugar 

5 

 

Saltar uma altura de 20 cm 

6 

 

Caminhar em linha reta  

7 

 

Saltar com o apoio de um dos pés em linha reta, bilateral. 

8 

 

Saltar uma altura de 40 cm 

9 

 

Saltar sobre o ar tocando os calcanhares 

10 

 

Saltar com o apoio de um dos pés em linha reta, empurrando 
um retângulo de madeira. 

11 

 

Saltar sobre uma cadeira, de aproximadamente 45 cm de 
altura 
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ANEXO C 
QUADRO DE TAREFAS DA EDM – Equilíbrio 

 
 

Nível EQUILÍBRIO 

2 

 

Equilíbrio estático sobre um banco 

3 

 

Equilíbrio estático sobre um joelho, bilateral 

4 

 

Equilíbrio estático com o tronco flexionado 

5 

 

Equilíbrio estático na ponta dos pés 

6 

 

Equilíbrio estático sobre um dos pés, bilateral 

7 

 

Equilíbrio estático fazendo um quatro com as pernas, 
bilateral 

8 

 

Equilíbrio estático de cócoras 

9 

 

Equilíbrio estático com o tronco flexionado e elevar os 
calcanhares 

10 

 

Equilíbrio estático na ponta dos pés com os olhos 
fechados 

11 

 

Equilíbrio estático sobre um dos pés com os olhos 
fechados, bilateral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



58 
 

ANEXO D 
QUADRO DE TAREFAS DA EDM – Esquema Corporal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nível

Primeira Etapa - Controle Do Próprio Corpo

Prova de imitação de gestos simples – movimentos das

mãos

Segunda Etapa – Prova De Rapidez

Preencher a folha de papel quadriculado

ESQUEMA CORPORAL

2 A 5 Prova de imitação de gestos simples – movimentos dos 

braços

6 A 11
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ANEXO E 
QUADRO DE TAREFAS DA EDM – Organização Espacial 

 
 

Nível ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 

2 

 
 

Primeira etapa 

Encaixe de formas geométricas 

3 

 

Encaixe de formas geométricas em posição invertida 

4 

 

Prova dos palitos diferenciando comprimentos 

5 

 

Jogo da paciência 

6 

 
 

Segunda etapa 

Conhecimento sobre si, lateralidade 

7 

 

Execução de movimentos de lateralidade 

8 

 

Reconhecimento sobre o outro, lateralidade 

9 

 

Reprodução humana, lateralidade 

10 

 

Boneco esquemático, lateralidade 

11 

 

Posição de três objetos, lateralidade 
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ANEXO F 
QUADRO DE TAREFAS DA EDM – Organização Temporal 

 
 

Nível ORGANIZAÇÃO TEMPORAL 

2 
 
 

Primeira etapa – linguagem expressiva 

Frase de duas palavras 

3 

Frases de seis a sete sílabas 

4 

Frases paroxítonas 

5 

Frases proparoxítonas  

6 a 11 

 

Segunda Etapa – Estruturas Temporais 

Estágio 1 – Reprodução do Som 

Estágio 2 – Simbolização por desenho de estruturas 
espaciais 

Estágio 3 – Simbolização por desenho de estruturas 
temporais 

Estágio 4 – Transcrição das estruturas temporais por ditado 
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ANEXO G 
FOLHAS DE AVALIAÇÃO DA ESCALA de DESENVOLVIMENTO MOTOR 
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ANEXO H 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PAIS ou RESPONSÁVEIS PELO SUJEITO DE PESQUISA 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa APLICAÇÃO DA ESCALA DE 
DESENVOLVIMENTO MOTOR DE ROSA NETO EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO que se propõe a realizar a avaliação motora 
de crianças típicas entre 6 a 8 anos de idade, utilizando a Escala de Desenvolvimento Motor de Rosa 
Neto, para avaliação motora. O teste tem duração aproximada entre 30 a 40 minutos, dependendo do 
grau de dificuldade da criança a ser avaliada. Os dados para o estudo serão coletados por meio de 
avaliação direta da criança. Os instrumentos de avaliação serão aplicados pelo Pesquisador 
Responsável e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos 
mínimos aos participantes, tais como apresentar cansaço ou desinteresse pela atividade proposta, 
porém poderão retirar-se do estudo a qualquer momento sem prejuízo algum para a continuidade de 
suas atividades escolares. 

Em qualquer etapa do estudo os participantes e a Instituição terão acesso ao Pesquisador 
Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terão o direito de 
retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações 
coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a 
privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos 
participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a 
identificação do local da coleta de dados.  

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá 
entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
– Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas 
pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer 
momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão 
para participar da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do responsável pelo Sujeito de Pesquisa: ___________________________________ 

Contatos: ____________________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa: ______________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados 
neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer 
penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo, ___ de ___________________ de 2017. 

 

Silvia Gusman 
Pesquisadora 

 
Prof. Dr. Décio Brunoni - Orientador 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Rua da Consolação, 930 - SP 
Telefone: (11) 2114-8707 
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ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – INSTITUIÇÃO 

Gostaríamos de convidar sua Instituição XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a participar do projeto de 
pesquisa APLICAÇÃO DA ESCALA DE DESENVOLVIMENTO MOTOR DE ROSA NETO EM 
CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 
que se propõe a realizar a avaliação motora de crianças típicas entre 6 a 8 anos de idade, 
utilizando a Escala de Desenvolvimento Motor de Rosa Neto, para avaliação motora. O teste tem 
duração aproximada entre 30 a 40 minutos, dependendo do grau de dificuldade da criança a ser 
avaliada. Os dados para o estudo serão coletados por meio de avaliação direta da criança. Os 
instrumentos de avaliação serão aplicados pelo Pesquisador Responsável e tanto os instrumentos 
de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos participantes, tais 
como apresentar cansaço ou desinteresse pela atividade proposta, porém poderão retirar-se do 
estudo a qualquer momento sem prejuízo algum para a continuidade de suas atividades escolares. 

Em qualquer etapa do estudo os participantes e a Instituição terão acesso ao Pesquisador 
Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terão o direito 
de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações 
coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a 
privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos 
participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a 
identificação do local da coleta de dados.  

Caso a Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da 
pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie – Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar. 

Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta Instituição para o 
contato com os Sujeitos de Pesquisa. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 
esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição e dos 
Sujeitos de Pesquisa é voluntária, e que, a qualquer momento ambos têm o direito de obter outros 
esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

_______________________________________________________  
DIRETORA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXX 

CONTATOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem 
realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da 
pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

São Paulo, ___ de ______________________ de 2017. 

 

Silvia Gusman 
Pesquisadora 

 
Prof. Dr. Décio Brunoni - Orientador 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Rua da Consolação, 930 - SP 
Telefone: (11) 2114-8707 
 

ANEXO J 
PLATAFORMA BRASIL 



66 
 

 

 



67 
 

 

 

 


