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RESUMO 

 
 

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado pelos 

comprometimentos persistentes na capacidade de iniciar e sustentar a interação 

social recíproca e a comunicação social com presença de padrões e comportamentos 

restritos, repetitivos e inflexíveis. Estudos iniciais já descreviam movimentos incomuns 

em pessoas com TEA, porém, com o avanço das pesquisas ficou evidente que esses 

déficits motores estavam relacionados ao seu desenvolvimento atípico e apesar disso, 

a avaliação motora desta população ainda é um grande desafio. O objetivo deste 

estudo foi realizar a adaptação transcultural para a língua portuguesa do Brasil da 

escala MABC-2 Banda 03 (11 a 16 anos) analisando as evidências de validade em 

pessoas com TEA, identificar as necessidades e propor adaptações no processo de 

aplicação,  descrevendo  e correlacionando o perfil motor com seu perfil cognitivo 

utilizando essa nova versão. Método: O estudo foi dividido em três etapas, Etapa 01: 

Tradução e adaptação da Banda 03 da escala MABC-2 para a nossa cultura; Etapa 

02: Estudo piloto, avaliação e análise pelo comitê de juízes das dificuldades de 

aplicação da escala (n=10) e aplicação das sugestões de adaptação (n=10) e Etapa 

03: Avaliação de 23 adolescentes com diagnóstico médico de TEA e correlação com 

perfil cognitivo. Resultados e Discussão: A tradução e adaptação da escala foi 

realizada encontrando-se índices de concordância entre os juízes >90% sendo 

considerados satisfatórios, assim como os aspectos de validade e confiabilidade onde 

os índices de estabilidade e equivalência foram ≥90% considerados excelentes com 

consistência interna ≥0,81 quase perfeito. A análise dos especialistas verificou a 

necessidade de adaptação dos processos de avaliação da escala. Foram comparados 

os resultados dos dois grupos avaliados na etapa 2, observando-se melhores 

resultados para o grupo avaliado com as adaptações propostas para a execução das 

tarefas de Jogar e Pegar 02 (p=,046), Equilíbrio 03 (p=,046) e no percentil de Jogar e 

Pegar (p=,029), Equilíbrio EQ (p=,042) e no DG (p=,043) demonstrando que esses 
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processos podem ser efetivos para avaliação desta população. A descrição do perfil 

motor apontou para comprometimentos motores significativos na maior parte do grupo 

avaliado, com 52,17% classificados na zona vermelha, 4,34% na zona âmbar, com 

risco de desenvolvimento de comprometimento motor e 42,47% na zona verde, que é 

indicativo de não comprometimento motor significativo. Além disso foram encontradas 

correlações positivas médias entre desempenho global e QI (r= ,335, p= 0,49). 

Conclusão: Conclui-se que a escala MABC-2 pode ser utilizada em nossa cultura 

para avaliação de pessoas com TEA, encontrando-se melhor desempenho do grupo 

avaliado com as adaptações. Foi observada uma capacidade motora heterogênea 

nesta população, existindo uma grande variação de funcionalidade e 

comprometimento.  

 
 

Palavras-chave: Atividade Motora, Destreza Motora, Desempenho Psicomotor, 
Transtorno do Espectro Autista 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Autistic Spectrum Disorder (ASD) is looking for persistent compromises 

in the ability to initiate and sustain reciprocal social interaction and social 

communication with the presence of restricted, repetitive and inflexible patterns and 

behavior. Initial studies already described the unusual movements in people with ASD, 

however, with the advancement of research it became evident that these motor deficits 

were related to their atypical development and despite that, a motor assessment of this 

population is still a great challenge. The aim of this study was to carry out the cross-

cultural adaptation to the Brazilian Portuguese language of the MABC-2 Band 03 scale 

(11 to 16 years old) by analyzing the evidence of validity in people with ASD, identifying 

as a need and proposing adaptations in the application process, describing and 

correlating the motor profile with your cognitive profile using this new version. Method: 

The study was divided into three stages, Stage 01: Translation and adaptation of Band 

03 of the MABC-2 scale for our culture; Stage 02: Pilot study, evaluation and analysis 

by the committee of judges of the difficulties in applying the scale (n = 10) and 

application of adaptation suggestions (n = 10) and Stage 03: Evaluation of 23 

adolescents with a medical diagnosis of ASD and correlation with cognitive profile. 

Results and Discussion: The translation and adaptation of the scale was performed 

by finding agreement levels between judges> 90% being considered satisfactory, as 

well as the aspects of validity and reliability where the stability and equivalence indices 

were ≥90% considered excellent with internal consistency ≥0.81 almost perfect. The 

experts' analysis verified the need to adapt the scale evaluation processes. The results 

of the two groups evaluated in step 2 were compared, observing better results for the 

evaluated group with the proposed adaptations for the execution of the Play and Catch 

02 tasks (p =, 046), Balance 03 (p =, 046) and in the percentile of Play and Catch (p 

=, 029), Balance (p =, 042) and in the GP (p =, 043) demonstrating that these 

processes can be effective for evaluating this population. The description of the motor 

profile pointed to significant motor impairments in most of the evaluated group, with 

52.17% classified in the red zone, 4.34% in the Amber zone, with risk of developing 

motor impairment and 42.47% in the green zone, which is indicative of significant motor 
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impairment. In addition, mean positive correlations were found between overall 

performance and IQ (r =, 335, p = 0.49). Conclusion: It is concluded that the MABC-

2 scale can be used in our culture to evaluate people with ASD, with a better 

performance of the group evaluated with the adaptations. A heterogeneous motor 

capacity was observed in this population, with a wide range of functionality and 

impairment. 

 
KeyWords: Autism Spectrum Disorder, Motor Skills, Motor Activity, Psychomotor 
Performance  
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1. INTRODUÇÃO 

 
Historicamente o “autismo” tem sua origem na prática médica, a partir do relato 

de seus pioneiros Leo Kanner e Hans Asperger, que descrevem características 

incomuns em crianças quando comparadas aos seus pares com desenvolvimento 

típico (DRENT, 2018). 

Leo Kanner (1894-1981) psiquiatra austro-húngaro, que fez carreira nos EUA, 

publica em 1943, seu artigo denominado “Distúrbios Autistísticos do Contato Afetivo”. 

Esse foi o termo utilizado para definir as características observadas em um grupo de 

crianças que apresentavam um isolamento extremo, movimentos incomuns, 

preservação da mesmice e incapacidade de se relacionar com outras pessoas desde 

a primeira infância (DRENT, 2018).  

Kanner utiliza o termo autismo advindo da esquizofrenia, conforme relatado por 

Bleuler (1960) para descrever um transtorno da relação entre o indivíduo e a realidade 

(DRENT, 2018). 

Hans Asperger (1906-1980) pediatra austríaco radicado na Alemanha, em 1944 

após trabalhos clínicos, publica na revista Archiv für Psychiatrie und 

Nervenkrankheiten, suas observações em relação a um grupo de quatro crianças que 

apresentavam dificuldade na interação social, na comunicação não verbal, pouca 

empatia, interesses restritos e dispraxia, relacionando essa condição a 

“Psicopatologia autística” (DRENT, 2018). 

A principal diferença em relação às duas descrições está relacionada à 

severidade dos sintomas, que nas descrições de Kanner eram mais severas em 

relação à capacidade intelectual e o isolamento extremo, quando comparadas aos 

relatos de Aspeger (RODRIGUES et al., 2010). 

Mesmo com estudos demonstrando que as características relatadas no autismo 

não estavam associadas à esquizofrenia infantil, em 1968 a Associação Americana 

de Psiquiatria (APA) não incluiu o autismo como uma entidade clínica única em seu 

Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - 2º edição (DSM-II), 

continuando a ser classificado junto a Esquizofrenia Infantil (RODRIGUES et al., 2010, 

VOLKMAR, 2009).     
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Em 1978 Michael Rutter, professor de psiquiatria infantil, propõem algumas 

características como essenciais para o diagnóstico do autismo, baseados em quatro 

critérios (RUTTER, 1978; RODRIGUES et al., 2010, VOLKMAR, 2009). 

• Início precoce por volta dos dois anos e meio de idade; 

• Prejuízo no desenvolvimento pessoal;  

• Prejuízo na comunicação;  

• Comportamentos não usuais, como por exemplo, resistência a 

mudanças.  

Além disso, ele propõe que os prejuízos sociais e de comunicação não estão 

relacionados ao Retardo Mental, mas sim às características apresentadas por essas 

pessoas, considerando inata a este quadro (RODRIGUES et al. 2010, VOLKMAR, 

2009). 

Os critérios propostos por Rutter apresentam, de uma forma mais simples, as 

características descritas no autismo. A elaboração dos critérios serviu de base para 

que a APA incluísse em seu manual DSM-III (1980), o autismo como uma entidade 

clínica distinta, sendo classificada junto aos transtornos invasivos do 

desenvolvimento. Isso marca um grande avanço não só no reconhecimento do 

autismo, mais também para a classificação dos transtornos mais graves do 

desenvolvimento infantil (RODRIGUES et al., 2010). 

 

1.1 Sistemas Classificatórios 

 Os sistemas classificatórios têm como função auxiliar o profissional para 

realização de um diagnóstico mais preciso, por meio de uma abordagem categórica, 

e com isso, tornar mais eficaz o tratamento e os procedimentos a serem adotados 

para determinado quadro (ARAUJO et al., 2014; VOLKMAR et al., 2012). 

O DSM elaborado pela APA é uma classificação clínica dos principais 

transtornos mentais, busca facilitar o diagnóstico tornando-os mais confiáveis, sendo 

considerado atualmente referência mundial na descrição dos transtornos mentais 

(APA, 2013). 

Em 1994, a APA publica uma nova versão de seu manual o DSM-IV, 

acrescentando aos Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID), além do 
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autismo, a Síndrome de Aspeger, Síndrome de Rett e o Transtorno Desintegrativo da 

Infância. Além disso, o DSM e a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) 

tornam-se equivalentes, evitando assim possíveis discrepâncias em relação aos 

transtornos (RODRIGUES et al., 2010). 

A classificação do autismo não sofre alterações na nova revisão do DSM-IV-

TR (2000), mantendo o autismo no grupo dos TIDs, caracterizando-o por uma tríade, 

com o aparecimento dos sintomas antes dos três anos de idade e comprometimentos 

nas áreas de interação social; comunicação social e padrões restritos/repetitivos de 

comportamento. 

Em 2013 a APA publica uma nova versão de seu manual, o DSM-5, no qual o 

termo autismo deixa de ser utilizado e passa a ser chamado de Transtorno do 

Espectro Autista (TEA), definido em duas categorias apresentado no Quadro 01.   

 

Quadro 01: Critérios diagnostico DSM-5, Transtorno do Espectro Autista - TEA.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: APA, DSM - 5 

1. Déficits na reciprocidade 
socioemocional, variando, por exemplo, de 
abordagem social anormal e dificuldade para 
estabelecer uma conversa normal a 
compartilhamento reduzido de interesses, 
emoções ou afeto, a dificuldade para iniciar ou 
responder a interações sociais.  

2. Déficits nos comportamentos 
comunicativos não verbais usados para 
interação social, variando, por exemplo, de 
comunicação verbal e não verbal pouco 
integrada a anormalidade no contato visual e 
linguagem corporal ou déficits na 
compreensão e uso gestos, a ausência total 
de expressões faciais e comunicação não 
verbal. 

3. Déficits para desenvolver, manter e 
compreender relacionamentos, variando, 
por exemplo, de dificuldade em ajustar o 
comportamento para se adequar a contextos 
sociais diversos a dificuldade em compartilhar 
brincadeiras imaginativas ou em fazer amigos, 
a ausência de interesse por pares. 

a) Déficits persistentes na comunicação 
social e na interação social em múltiplos 
contextos. 

b) Padrões restritos e repetitivos de 
comportamento, interesses ou 
atividades. 

1. Movimentos motores, uso de objetos ou 
fala estereotipados ou repetitivos (p. ex., 
estereotipias motoras simples, alinhar 
brinquedos ou girar objetos, ecolalia, frases 
idiossincráticas).   

2. Insistência nas mesmas coisas, adesão 
inflexível a rotinas ou padrões ritualizados 
de comportamento verbal ou não verbal (p. 
ex., sofrimento extremo em relação a pequenas 
mudanças, dificuldades com transições, 
padrões rígidos de pensamento, rituais de 
saudação, necessidade de fazer o mesmo 
caminho ou ingerir os mesmos alimentos 
diariamente). 3. Interesses fixos e altamente 
restritos que são anormais em intensidade ou 
foco (p. ex., forte apego a ou preocupação com 
objetos incomuns, interesses excessivamente 
circunscritos ou perseverativos). 

4. Hiper ou hiporreatividade a estímulos 
sensoriais ou interesse incomum por 
aspectos sensoriais do ambiente (p. ex., 
indiferença aparente a dor/temperatura, reação 
contrária a sons ou texturas específicas, cheirar 
ou tocar objetos de forma excessiva, 
fascinação visual por luzes ou movimento). 
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1.1.1 Classificação Internacional de Doenças – CID 
 

A CID é publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e tem como 

objetivo a padronização e a codificação de doenças e outros problemas relacionados 

a saúde. Atribui a cada estado de saúde uma categoria única, correspondente a um 

código (LAURENTI et al, 2013). 

Em 1993, com a publicação de sua 10º edição, o autismo passa a ser 

categorizado dentro dos Transtornos Globais do Desenvolvimento (F84), e subdividido 

em Autismo Infantil (F84.0), com início dos sintomas antes dos três anos de idade e 

Autismo Atípico (F84.1), com manifestações clínicas após os três anos, apresentando 

comprometimentos qualitativos nas seguintes áreas (CID-10):  a) interação social 

recíproca; b) comunicação e c) interesses e atividades restritas, estereotipadas e 

repetitivas.   

Com a nova publicação da CID-11, em junho de 2018, a OMS propõe 

alterações na classificação e a inclusão de novas doenças. Em relação ao autismo ela 

unifica as descrições, agrupando os Transtornos Globais do Desenvolvimento em um 

só diagnóstico, que passa a ser descrito como Transtorno do Espectro Autista (TEA), 

codificado com o número 6A02 (CID-11). 

A classificação apresentada pela OMS inclui o TEA junto aos transtornos do 

neurodesenvolvimento, o qual é caracterizado por dificuldades em funções 

específicas, intelectuais, motoras ou sociais em seu período inicial, sendo 

apresentada para adoção dos Estados Membros em maio de 2019, entrando em vigor 

a partir de janeiro de 2022 (CID-11).  

A nova classificação caracteriza o TEA com comprometimentos persistentes na 

capacidade de iniciar e sustentar a interação social recíproca e a comunicação social 

com presença de padrões e comportamentos restritos, repetitivos e inflexíveis. 
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1.2. Prevalência e Etiologia 

 

Recentemente tem havido grande debate em relação ao crescimento dos 

dados de prevalência de TEA e suas possíveis causas (MATSON et al. 2011).  

O penúltimo relatório emitido pelo Centro de Controle de Prevenção de 

Doenças (CDC) que relatavam os dados analisados até 2012, apontava para uma 

prevalência de 01 caso a cada 59 crianças com idade de 08 anos (16,8 por 1.000) 

sendo os meninos quatro vezes mais acometidos do que as meninas. Foi identificado 

que 31% apresentaram deficiência intelectual (QI <70), 25% limítrofe (QI 71-85) e 44% 

estavam na média ou acima dela (ou seja, QI> 85) (BAIO et. al., 2018). 

Neste relatório destaca-se o critério diagnóstico do grupo avaliado, segundo o 

documento, as alterações ocorridas entre DSM-IV-TR e o DSM-5 ainda não podem 

ser observadas. Estudos prévios sugeriram estimativas menores de prevalência 

quando considerados somente os critérios estabelecidos no DSM-5 (BAIO et. al., 

2018).  

Em um outro relatório o CDC apresenta os dados de prevalência de TEA em 

crianças de 04 anos de idade, utilizando os dados coletados pelo Centro de 

Monitoramento precoce de Autismo e Deficiências de Desenvolvimento acompanhado 

pelo período de 03 anos. A prevalência estimada foi de 13,4 por 1.000 em 2010, 15,3 

em 2012 e 17,0 em 2014, com maior acometimento aos meninos, esse relatório 

fornece estimativas sobre a prevalência utilizando as definições do DSM-IV-TR e o 

DSM-5 que apresentou uma diminuição da prevalência em aproximadamente de 20% 

(CHRISTENSEN et. al., 2019). 

Recentemente um novo relatório foi emitido pelo CDC trazendo novas 

prevalências de TEA com os dados emitidos em 2016, descrevendo um aumento no 

número de casos que passou a ser de 01 caso para cada 54 crianças de 08 anos 

(18,5 por 1.000) com maior prevalência para o sexo masculino, ao contrário do que os 

estudos apontavam mesmo com o novo critério diagnóstico houve um pequeno 

aumento nesse número. Além disso houve um ligeiro aumento de crianças 

diagnosticadas com deficiência intelectual 33%, já na faixa limítrofe foi classificada 

24% e 42% apresentaram QI na média ou acima dela (MAENNER et al., 2020).  
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O relatório destaca a importância do diagnóstico precoce, ressaltando que a 

maior parte do grupo avaliado procurou uma primeira avaliação com mediana de 36 

meses de idade e que desses 44% apresentavam deficiência intelectual, ou seja ainda 

existe uma grande parte desta população que procura o atendimento mais 

tardiamente com mediana de 51 meses  (MAENNER et al., 2020).  

No Brasil, apenas um estudo piloto foi realizado para avaliar a prevalência do 

TEA, foram avaliadas através do programa de saúde da família (PSF) 1470 crianças 

na cidade de Atibaia-SP, encontrando uma frequência de 27.2 casos por 10.000 

crianças, com uma prevalência de 0.3% (PAULA et al. 2010).   

Vários estudos foram realizados em outros países, procurando evidencias em 

relação ao substancial aumento no número de casos de TEA, apresentando 

resultados divergentes em relação à prevalência, podendo variar entre 40 a 60 casos 

a cada 10.000 (BAIRD et al., 2006, ARORA et al., 2018). Todavia, a comparação dos 

resultados deve ser considerada com cautela, já que os estudos seguem 

metodologias, tamanho da amostra e ferramentas diagnósticas distintas, tornando 

inviável essa comparação (FOMBONNE, 2018). 

No entanto, alguns pesquisadores discutem se o aumento no número de casos 

pode ser considerado real, levantando algumas hipóteses que poderiam justificar 

tamanho aumento:  

a) Conscientização sobre o TEA – com o aumento da discussão na mídia e 

melhora nos serviços de atendimento, deixam os pais mais conscientes e mais 

receptivos para reconhecer as dificuldades de seus filhos aumentando a procura aos 

serviços (MATSON et al., 2011).  

b) Diagnóstico impreciso – estudos retrospectivos observaram um aumento 

significativo no número de casos quando os prontuários foram reavaliados, é possível 

que pesquisas anteriores pudessem ter produzido dados inconsistentes (MATSON et 

al., 2011; GRIESI-OLIVEIRA et al., 2017).   

c) Metodologia de Pesquisa – metodologias diferentes resultam em dados 

diferentes de prevalência (MATSON et al., 2011).   

Os aumentos nos índices de prevalência podem refletir uma tendência da 

sociedade e das políticas públicas no reconhecimento do transtorno, além de melhoria 



24 

 

 

 

do acesso aos serviços de saúde ou ao fato do aprimoramento de coleta de dados 

dos serviços de vigilância e até mesmo a outros fatores que ainda não foram 

identificados (MAENNER et al., 2020; POSAR et al., 2017).  

De fato, esses índices de prevalência transformaram o TEA de um transtorno 

considerado raro nos anos 60 para o transtorno mais frequentemente relatado 

atualmente, alimentando preocupações mundiais sobre uma possível epidemia ligada 

a fatores ambientais (FOMBONNE, 2020). 

O aumento real na prevalência atual pode ser justificado pelo aumento 

exponencial no número de pesquisas epidemiológicas em diferentes países, cada qual 

refletindo as características de seus serviços de saúde com metodologias distintas. 

Além disso, houve uma ampliação dos conceitos sobre o TEA e melhora nos fatores 

diagnósticos, com políticas de rastreio mais efetivas que facilitaram o diagnóstico 

precoce e, sobretudo, a maior conscientização da sociedade. Porém, embora não seja 

muito provável, um aumento real no número dos casos não pode ser descartado 

(FOMBONNE, 2020). 

Mesmo com os avanços de pesquisa ainda não foi identificada uma causa ou 

um marcador biológico que possa justificar todos os casos de TEA (SCHWARTZMAN 

et. al., 2011). Não há uma herança característica e o mecanismo do autismo pode 

estar relacionado a multifatores, com alterações genéticas associadas a fatores 

ambientais que podem desencadear o transtorno (GRIESI-OLIVEIRA et. al., 2017).  

Zanolla et al. (2015) apresentam dados sobre a etiologia do TEA a partir de um 

estudo de revisão, destacando alguns grupos de alterações genéticas e ambientais 

quer poderiam estar relacionados ao TEA: anormalidades cromossômicas que 

justificariam 2% do número de casos; microduplicações/microdeleções, em 10% dos 

casos; doenças monogênicas, 5%; causas ambientais, 3% e multifatorial e epigênica 

com 80% dos casos, ou seja somente 20% das causas seriam identificadas e 80% 

delas estariam ligadas a multifatores com interação genica. 

Porém, alguns fatores de risco podem ser considerados como: aumento da 

idade paterna e materna, prematuridade, baixo peso ao nascer e estresse materno 

gestacional (ZANOLLA et. al. 2015; MAIA et al., 2018). Outros fatores também são 

levantados, como diabetes, uso de antidepressivos inibidores da recaptação da 
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serotonina, porém ainda há a necessidade de pesquisas que possam comprovar sua 

relação com o TEA.      

 
1.3 Comprometimentos motores no TEA 
 
 

Em termos gerais as habilidades fundamentais de movimento correspondem à 

nossa habilidade de locomoção e de controle de objetos, que são cruciais para 

exploração do ambiente e desenvolvimento das habilidades motoras (BIFFI et al., 

2018). Já as habilidades motoras se referem à nossa capacidade de realizar 

movimentos voluntários do corpo ou dos membros para atingir um determinado 

objetivo (MAGILL,1998).  

O início do movimento deve ser marcado pelo planejamento das ações, e à 

medida que o movimento progride é necessário um planejamento gradual e constante 

adequação, permitindo correções para adaptação ao meio em um sistema dinâmico e 

multifatorial (WOLPERT et al., 2000).  

As primeiras descrições sobre os movimentos incomuns em pessoas com TEA 

estavam relacionadas às estereotipias motoras, uma característica comum no 

transtorno. Porém, pesquisas atuais descrevem os déficits motores relacionados ao 

desenvolvimento atípico, podendo variar em grau ou habilidade (PAQUETE et al., 

2016).    

 O interesse sobre o desenvolvimento motor em crianças com TEA surgiu, em 

parte, devido à necessidade de parâmetros que pudessem auxiliar para diagnóstico 

precoce, em virtude do aumento no número de evidências do desenvolvimento motor 

atípico dessa população em idades mais avançadas (LLOYD et al., 2013). 

Pesquisadores propuseram que esses déficits poderiam estar relacionados ao 

conjunto de sintomas do transtorno ou ser considerados como um fator de risco para 

acompanhamento em um possível diagnóstico futuro (RINEHART et al., 2010), porém, 

ainda não está claro se esses déficits estão presentes na maioria da população e a 

sua relação com os sintomas clínicos (FOURNIER et al. 2010). 

Quintas et al. (2018) avaliaram um grupo de 28 pessoas (14 com TEA e 14 com 

desenvolvimento típico) com o objetivo de avaliar a capacidade motora dos grupos 

comparando os seus resultados, utilizando a escala Movement Assessment Battery 
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for Children – segunda edição (MABC-2), além de correlacionar o desempenho motor 

com as características clínicas apresentadas no TEA. O grupo TEA apresentou 

diferença estatisticamente significativa em relação a todas as habilidades motoras 

avaliadas (destreza manual, habilidades com bola, equilíbrio, desempenho global) e 

situaram-se na zona vermelha da escala, indicativa de déficit motor significativo, 

necessitando de intervenção. Esses déficits ficam ainda mais evidentes quando 

comparados os resultados aos seus pares com desenvolvimento típico. 

Ainda neste estudo, não ficou evidenciado correlação entre as características 

do transtorno, avaliadas pela escala de traços autísticos e o desempenho motor. 

(QUINTAS et al, 2018a). Em contraponto, Purpura et al. (2020) encontraram 

evidências sobre relação da habilidade motora e as características clínicas no TEA 

em 20 crianças em idade escolar com resultados que indicaram que 70% de sua 

amostra, avaliada pelo Checklist (MABC-2), apresentavam comprometimentos 

motores em todas as habilidades. Observaram que os piores desempenhos estavam 

relacionados ao maior comprometimento em relação às estereotipias e ao quociente 

de inteligência. 

Liu et al. (2013a) utilizaram a escala MABC-2 com o objetivo de avaliar o 

desempenho motor em relação à coordenação motora fina e grossa em pessoas com 

TEA. Seus resultados indicam que 80% da sua amostra apresentaram 

comprometimentos significativos, sendo que 77% estariam classificados na zona 

vermelha e necessitariam de intervenção e 3% estariam classificados na zona âmbar, 

em risco para o desenvolvimento de algum comprometimento. 

Os pesquisadores concluem que esses achados destacam a necessidade de 

incluir os aspectos motores nos programas de avaliação e intervenção para essa 

população (LIU et al., 2013a). 

Reforçando os achados anteriores, Whyatt et al. (2012) estudaram 18 crianças 

(07 a 10 anos) utilizando a escala MABC-2, como objetivo de avaliar as habilidades 

motoras de pessoas com TEA dividias em diferentes níveis de QI, comparando os 

resultados ao grupo de pessoas com desenvolvimento típico.  

Os déficits motores foram evidenciados em todos os participantes do estudo, 

com os menores escores para pessoas com os menores níveis de QI, porém os 
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maiores comprometimentos do grupo TEA foram observados nas atividades de 

destreza manual e habilidades com bola (WHYATT et al, 2012). 

Os autores destacam que esses déficits poderiam estar relacionados aos 

comprometimentos em relação à percepção-ação, que ficariam mais evidentes nas 

atividades que requerem maior capacidade de planejamento (WHYATT et al, 2012). 

Yu et al., (2018) avaliaram 127 crianças com TEA e descreveram a relação 

entre QI (verbal e não-verbal) e as habilidades motoras utilizando o Comprehensive 

Developmental Inventory for Infants and Toddlers (CDIIT).   

Os resultados indicam que crianças com >QI apresentam desempenho motor 

significativamente melhor quando comparados com crianças com <QI. As maiores 

diferenças foram obtidas em relação à coordenação motora fina que, para os autores, 

reflete o menor desempenho na coordenação visuomotora e menor capacidade no 

planejamento de estratégias para atividades mais complexas (YU et al., 2018). 

A literatura concentra-se em avaliar o desempenho motor em pessoas com TEA 

em domínios de habilidades ou em habilidades isoladas, além disso a relação entre a 

gravidade dos sintomas e o desempenho motor ainda não está bem definida, Kaur e 

colaboradores (2018) avaliaram 24 criança com idade entre cinco e 12 anos divididas 

em três grupos, crianças com TEA com alto QI (> 70), crianças com TEA e baixo QI 

(≤ 70) e crianças com desenvolvimento típico, as avaliações foram realizadas 

utilizando o Teste de proficiência motora de Bruininks-Oseretsky (BOTMP) e o 

subteste de coordenação motora bilateral do Testes de integração sensorial e práxis. 

Os resultados indicam que os dois grupos de TEA apresentaram pontuações 

mais baixas quando comparados ao grupo com desenvolvimento típico nas 

habilidades de coordenação motora fina e grossa, sendo observada uma forte 

correlação entre o QI e as duas habilidades porem não foi encontrada relação com a 

gravidade dos sintomas e maior número de erros nas avaliações relacionadas a 

práxis, menor taxa de movimentação, piores pontuações e menor variabilidade de 

movimentos independentemente de seu QI (KAUR et al., 2018). 

Os autores ressaltam a necessidade de médicos e profissionais que atuam com 

pessoas com TEA a incluir nos processos de avaliação e intervenção que possam 

facilitar o desenvolvimento das habilidades motoras nos contextos educacionais e 

terapêuticos. 
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Fulceri et al. (2019) avaliaram 32 crianças com idade escolar, o objetivo do 

estudo foi analisar as habilidades motoras correlacionando-as com as características 

clínicas do TEA. Para análise da coordenação motora foi utilizada a escala Peabody 

Developmental Motor Scales (PDMS-2), os resultados apontam para prejuízos 

significativos nas habilidades de coordenação motora fina, grossa e global. 

Foram encontradas correlações lineares positivas em relação à habilidade 

motora e cognição, com maiores índices em relação à coordenação motora fina e a 

cognição. Os resultados sugerem que as habilidades motoras poderiam ser 

consideradas como forte indicativo sobre a gravidade dos sintomas (FULCERI et al., 

2019). 

Um estudo de meta-análise realizado por Fournier et al. (2010) revelou 

capacidade motora significativamente menor em pessoas com TEA quando 

comparadas ao grupo controle. Porém, a análise indicou uma variabilidade alta entre 

os estudos, isso poderia ser justificado pelo uso de diferentes escalas de avaliação 

(Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency- BOTMP, MABC-2, PDMS, Physical 

and Neurological Examination of Subtle Signs - PANESS, Vineland Motor Standard 

Score - VMSS) e pela heterogeneidade do grupo estudado. 

Uma segunda análise de subgrupo foi realizada, a fim de determinar se os 

comprometimentos seriam mais evidentes nos membros superiores ou inferiores 

encontrando-se uma variabilidade moderada, com 26 estudos apresentando déficits 

motores mais evidentes nos membros superiores e 19 nos membros inferiores, além 

de seis estudos que apontavam déficits globais (FOURNIER et al. 2010). 

Quando comparado o efeito em relação à idade, os resultados apontam que os 

déficits motores estão presentes, porém com diminuição da gravidade ao longo da 

vida. Esses achados devem ser considerados com cautela, já que algumas variáveis 

como intervenção e discrepância em relação ao número de pessoas avaliadas em 

cada faixa etária não foram consideradas (FOURNIER et al. 2010). 

Lloyd et al. (2013) em seu artigo buscaram evidências em relação à habilidade 

motora fina e grossa em 162 crianças com TEA, com idade entre 12 e 36 meses, 

utilizando a escala MSEL, com o objetivo de descrever se as habilidades motoras 

podem ser influenciadas pela idade nessa população. O estudo sugere que os atrasos 

poderiam ser vistos mesmo em crianças com TEA mais jovens e ficariam ainda mais 
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evidentes com o passar do tempo, sugerindo uma desaceleração no desenvolvimento 

das habilidades finas e grossas (LLOYD et al., 2013). 

Dificuldades nos processos de avaliação motora no TEA são relatadas em 

pesquisas e estão relacionadas às dificuldades de compreensão dessa população 

(GREEN et al., 2008). 

Tecnologias recentes poderiam minimizar essas dificuldades. Biffi et al. (2018) 

utilizaram ambiente de realidade virtual associado a sistemas de captura de 

movimentos para avaliar os padrões de marcha e o desempenho motor em pessoas 

com TEA. Foram avaliadas 31 crianças (07 e 12 anos) divididas em dois grupos (15 

TEA e 16 controles) pareados por sexo e idade, avaliados em seu perfil cognitivo pela 

Escala Wechsler de Inteligência para Crianças - WISC-IV e motor utilizando a escala 

MABC-2. O grupo TEA caracterizado por QI>70 apresentou, quando comparado ao 

controle, piores resultados no perfil cognitivo e motor em todas as habilidades 

avaliadas (destreza manual, habilidades com bola, equilíbrio). 

Em relação à marcha o grupo TEA apresentou redução do movimento de flexão 

do tornozelo, maior flexão de quadril e anteversão pélvica quando comparado ao 

grupo controle. Os autores relatam que a marcha do TEA apresenta características 

cinéticas e cinemáticas discrepantes aos seus pares, sendo que as maiores 

discrepâncias foram obtidas em pessoas com sintomatologias mais graves (BIFFI et 

al., 2018).  

Harris (2017), em uma breve comunicação, descreve as principais pesquisas 

sobre os atrasos motores e neuromotores e sua relação com o diagnóstico precoce 

no TEA. Em seu relato descreve pesquisas retrospectivas que identificaram os déficits 

motores em crianças com menos de dois anos de idade que mais tarde teriam o 

diagnóstico de TEA, refletindo que os atrasos motores poderiam ser considerados 

como uma “bandeira vermelha” para as desordens globais do desenvolvimento. 

Outras repercussões neuromotoras também foram identificadas em estudos 

retrospectivos, como hipotonia, apraxia, déficits no controle postural e atrasos nos 

marcos motores brutos. O estudo descreve recomendações sobre a prática clínica no 

TEA, que deveriam incluir avaliações do desenvolvimento de bebês e crianças; da 

habilidade motora fina; da identificação de estereotipias motoras e da análise de 
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anormalidades no controle motor como base para o encaminhamento de bebês e 

crianças em risco para serviços especializados (HARRIS, 2017).   

 
1.4 Alterações que poderiam justificar os déficits motores 
 
 

Embora estudos apresentem de forma consistente os déficits motores em 

pessoas com TEA (FOURNIER et al. 2010, FORTI et al., 2011, ZAPATA-FONSECA 

et al, 2019), existe uma escassez na literatura sobre as reais causas deste achado. 

Distúrbios ligados ao movimento corporal (acinesia, discinesia e bradicinesia) 

associados à imaturidade postural, causada por uma limitação do desenvolvimento 

neurológico, limitariam severamente o desempenho nas habilidades motoras 

(FOURNIER et al. 2010).  

Comprometimentos em relação à função executiva, que é capacidade de 

controlar nossos pensamentos, emoções e ações, estariam afetados nessas pessoas, 

influenciando em sua capacidade de planejamento e execução dos movimentos 

(FOURNIER et al. 2010). 

Aspectos ligados a deficiência sensorial, que afetam cerca de 40% a 88% 

dessas pessoas variando em grau ou tipo, são fatores considerados para justificar os 

déficits motores. A diminuição da capacidade de perceber o meio pode dificultar o 

planejamento das ações, principalmente os movimentos que requerem uma maior 

precisão (WEITLAUF et al., 2017).   

A redução da capacidade intelectual pode trazer prejuízos para o entendimento 

e consequentemente a execução da atividade, porém, a maioria dos estudos 

consideram como critério de inclusão somente pessoas com QI>70, em virtude da 

exigência de compreensão dos instrumentos utilizados no processo de avaliação 

motora. Com isso a generalização e comparação da capacidade intelectual em 

relação aos déficits motores fica comprometida (FOURNIER et al., WHYATT et al., 

2012).   

As dificuldades no planejamento de tarefas são relatadas nas pessoas com 

TEA, essas dificuldades podem ser vistas em novas atividades ou até mesmo em 

atividades rotineiras. Para um bom planejamento de uma determinada atividade é 

necessária a avaliação das ações e julgamento adaptativo em relação ao objeto e 
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ambiente (OLDE DUBBELINK et al., 2017), a dificuldade neste planejamento pode 

acarretar movimentos menos precisos e maior dificuldade no controle motor 

(ZAPATA-FONSECA et al., 2019).  

FORTI et al. (2011) avaliaram 12 crianças (09 meninos e 03 meninas) com 

idade média de 3,5 anos com TEA, sem deficiência intelectual, o objetivo do estudo 

foi determinar se os déficits motores estavam relacionados à capacidade de 

planejamento ou ao controle motor. 

 Os participantes foram convidados a realizar uma tarefa que representasse o 

começo, meio e o fim de uma atividade objetiva, os procedimentos foram filmados de 

modo a proporcionar uma avaliação 3D. Os dados sugerem que essa população 

poderia apresentar controle motor tardio que estaria relacionado à diminuição da sua 

capacidade de modular os movimentos em tempo real (FORTI et al., 2011).  

Comprometimentos em relação à interação social e habilidades motoras são 

aprendidos em contexto social, por meio de atividades autodirigidas ou 

autorreguladas. Os comprometimentos apresentados nessa população poderiam 

limitar a troca entre seus pares e consequentemente a diminuição dessas habilidades 

(LLOYD et al., 2013).  

Alterações neurobiológicas e anatômicas no funcionamento cerebral como 

aumento total no volume cerebral, redução no tamanho do corpo caloso, alteração no 

número de minicolunas e alterações nos gânglios da base resultam em um cérebro 

menos organizado, diminuindo a conectividade cerebral. Essas características podem 

estar relacionadas aos déficits motores encontrados no TEA, porém a 

heterogeneidade do grupo e do desenho dos estudos limita sua generalização 

(FOURNIER et al. 2010). 

A real causa dos déficits motores ainda é fonte controversa na literatura, 

pesquisas futuras, associadas a exames de neuroimagem, são necessárias para 

elucidar a real causa dos comprometimentos motores (FOURNIER et al. 2010). 
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1.5 Avaliação Motora no TEA  
 

Os instrumentos de avaliação são escolhidos, em geral, de acordo com a 

facilidade de acesso e disponibilidade para pesquisa, levando em conta suas 

características psicométricas, de confiabilidade e validade. Além disso, devem ser 

considerados os objetivos do estudo, as características da população e dos 

instrumentos a serem utilizados (VALENTINI et al., 2014). 

De acordo com a literatura, pessoas com TEA apresentam déficits motores 

significativos independentemente da forma de avaliação. Catelli et al. (2016), 

realizaram uma revisão na literatura com o objetivo de descrever os principais 

instrumentos utilizados na avaliação motora em pessoas com TEA. Seus resultados 

sugerem que a escala MABC-2 se destaca como um dos mais frequentes 

instrumentos adotados pelos pesquisadores na avaliação dessas pessoas. 

Em um outro estudo Wilson e colaboradores (2018) realizaram uma revisão da 

literatura com o objetivo de identificar os principais instrumentos de avaliação motora 

e suas limitações na avaliação de pessoas com TEA. Foram identificados seis 

instrumentos de avaliação padronizado: 1) Mullen Scales of Early Learning (MSEL), 

2) Bayley Scales of Infant and Toddler Development-III (Bayley-III), 3) Peabody 

Developmental Motor Scale-2 (PDMS-2), 4) MABC-2, 5) Bruininks–Oseretsky Test of 

Motor Proficiency-2 (BOMT-2) e 6) Physical and Neurological Examination for Soft 

Signs PANESS.  

Os autores relatam que um dos principais instrumentos utilizados na avaliação 

dessas pessoas é a escala MABC-2, isso se deve pela sua capacidade de avaliar as 

habilidades em um contexto relacionado as atividades de vida diária, além disso suas 

atividades são mais envolventes. 

Suas principais limitações estão relacionadas a sua incapacidade de avaliar o 

desempenho motor em pessoas com TEA que tenham limitações cognitivas, porém 

os autores relatam que esse ainda é um dos principais desafios para avaliação motora 

em pessoas com TEA independentemente do instrumento utilizado.   

LIU e colaboradores (2017) realizaram um estudo de caso com o objetivo de 

analisar a diferença de quatro instrumentos de avaliação para análise do perfil motor 

em pessoas com TEA. Foi avaliado uma criança do sexo masculino com 05 anos de 

idade, utilizando as escalas BOMT-2; MABC-2; PDMS-2 e TGMD-2 todos esses 
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instrumentos são amplamente utilizados para avaliação desta população em 

diferentes partes do mundo.  

Os resultados indicam que os melhores desempenhos foram observados nas 

escalas PDMS-2 E BOMT-2. Os pesquisadores ressaltam que os profissionais e 

pesquisadores devem consideram seus objetivos para a escolha do instrumento e que 

cada instrumentos apresenta seus pontos fortes e fracos, apontando que para 

analises mais qualitativas o instrumento TGM-2 pode ser considerado, porem se o 

objetivo é o comportamento na tarefa e uma abordagem quantitativa as melhores 

opções são MABC-2 e BOMT-2 já se o objetivo for avaliar o desempenho 

qualitativamente e quantitativamente talvez a melhor opção possa ser a PDMS-2 

Fournier et al. (2010), em seu estudo de meta-análise, descrevem as escalas 

utilizadas para a avaliação das pessoas com TEA, ressaltando a escala MABC-2 como 

um instrumento útil para esse processo.   

Isso se deve à facilidade de aplicação da escala, que não apresenta 

padronização das instruções verbais, além disso permite a interrupção do teste sem 

prejuízos ao avaliado. Essas características possibilitam a aplicação do instrumento 

em pessoas com maior diversidade de comprometimentos (HENDERSON et al., 2007; 

BROWN et al., 2009, LANE et al., 2015). 

Além disso, inúmeros estudos utilizam a escala MABC para avaliação das 

habilidades motoras, por ser um instrumento considerado padrão ouro para transtorno 

do desenvolvimento da coordenação (BROWN et al., 2009).  

Estudos de avaliação da validade e confiabilidade da escala MABC foram 

encontrados na literatura para diferentes culturas. Foram identificados estudos em 10 

países (Brasil, Portugal, EUA, Grécia, China, Holanda, Israel, Hong Kong, Alemanha, 

Japão), em três diferentes continentes (Americano, Europeu, Asiático), descrevendo 

índices satisfatórios de validade e confiabilidade. Os autores ressaltam a escala como 

instrumento útil para avaliação, destacando a importância das adaptações culturais 

(CHOW et al., 2003; CHOW et al., 2001; HUA et al., 2013; KITA et al., 2016;  WAGNER 

et al., 2011; VAN WAELVELDE et al., 2004; ENGEL-YEGER et al., 2010; NIEMEIJER 

et al., 2015; SMITS-ENGELSMAN et al., 2011; PSOTTA R., 2012; ELLINOUDIS et al., 

2011; VASCONCELOS et al., 2018; BAKKE et al., 2017; VALENTINI et al., 2014). 



34 

 

 

 

Apesar de alguns estudos procurarem procedimentos de adaptação para 

facilitar a avaliação motora para essa população (ALLEN et al., 2017; LIU et al., 2013b) 

observa-se a necessidade de estabelecer instrumentos mais adequados e confiáveis 

para a descrição de seu perfil motor (STAPLES et al. 2012; ALLEN et al., 2017). O 

baixo funcionamento nas tarefas motoras pode estar relacionado à incapacidade de 

compreensão das instruções verbais para a realização das tarefas e pode interferir 

em seu desempenho motor (BREMER et al, 2018). 

Breslin e Liu  (2015) salientam que para aumentar o sucesso na avaliação 

motora de pessoas com TEA, utilizando instrumentos de avaliação padronizados, 

seria necessário considerar alguns fatores que deveriam ser incorporados neste 

processo e poderiam influenciar no desempenho 1) suporte visual – para ampliação 

do entendimento das tarefas, 2) linguagem – comandos curtos e linguagem clara, 3) 

roupas e sapatos – já utilizados pela avaliado que não causem desconforto sensorial, 

4) ambiente – com o mínimo de distrações, 5) pessoal de suporte – para auxiliar o 

processo de avaliação e 6) equipamento de teste – em alguns casos as pessoas com 

TEA podem ter hipersensibilidade ao tato ou o objeto pode parecer muito estranho. 

 

1.6 Adaptações descritas na literatura para avaliação motora no TEA 

 

LIU et al. (2013b) buscaram evidências sobre como os programas de atividade 

baseados em imagem poderiam ser implementados para aplicação da escala MABC-

2. Foram avaliadas 25 pessoas com diagnóstico de TEA com idade entre 03 e 16 

anos, o primeiro grupo foi avaliado pelo protocolo tradicional da escala, que utiliza 

comandos verbais para realização dos testes e ao segundo grupo foram apresentadas 

figuras referentes às atividades a serem realizadas com o objetivo de facilitar a 

visualização da tarefa e minimizar as orientações verbais.  

Os autores relatam que os suportes visuais disponibilizados durante a 

aplicação da escala MABC-2 foram efetivos, para este grupo, para minimizar os riscos 

de entendimento das atividades da escala. Os autores ressaltam que o nível de 

cognição do grupo não foi avaliado e que pesquisas futuras poderiam incluir esses 

aspectos para melhor compreensão da real contribuição desses suportes para o 

processo de avaliação (LIU et al., 2013b). 
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Com o objetivo de minimizar o viés de estudos anteriores e identificar se as 

pessoas com TEA seriam beneficiadas pela adaptação do protocolo da MABC-2 em 

nossa cultura, Quintas et al. (2018) avaliaram 18 pessoas com TEA (11 a 16 anos), 

considerando seu perfil cognitivo. A média de QI do grupo foi de 72,40% pela Escala 

Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI).  

Assim como estudos anteriores, os resultados apontaram que apesar do grupo 

TEA apresentar déficits motores significativos em relação aos dois protocolos, os 

melhores índices foram identificados com a utilização do protocolo com auxilio visual, 

mesmo em pessoas com melhor compreensão, reforçando os achados anteriores que 

também relatam os benefícios dos suportes visuais para avaliação desta população 

(QUINTAS et al., 2018).  

A escala MABC-2 vem sendo utilizada em populações com diferentes 

comprometimentos, Bakke et al. (2017) avaliaram 40 crianças com idade entre 07 e 

10 anos com o objetivo de verificar a confiabilidade e validade das adaptações para 

crianças com baixa visão. Os autores relatam que o instrumento adaptado para 

crianças com baixa visão, que incluiu exploração dos demais sentidos como tato e 

audição, favoreceu maior pontuação nos resultados, com consistência interna 

moderada. 

Outros instrumentos também foram testados com suporte visual como 

alternativa para facilitar os processos de avaliação motora em pessoas com TEA. O 

Test of Gross Motor Development (TGMD-2) foi utilizado em três protocolos diferentes 

(protocolo tradicional; protocolo com cartão de memória de imagem, retirado do 

manual da escala; e protocolo com figuras que ilustram as atividades de modo 

dinâmico, elaboradas pelos autores). A hipótese do estudo era que ao incorporar 

cartões de programação de atividade às pessoas com TEA apresentariam melhores 

pontuações quando comparados aos outros protocolos (BRESLIN et al., 2011; 

BRESLIN et al., 2013).  

O estudo avaliou 22 crianças com TEA (3 a 10 anos), os resultados apontam 

que a maior parte do grupo avaliado apresentou comprometimentos motores brutos 

significativos independentemente do protocolo utilizado, porém os melhores 

resultados foram encontrados nos protocolos com figuras no processo de avaliação, 

com os maiores índices observados no protocolo de programação dinâmica de 
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atividades, sugerindo que os resultados mais precisos poderiam ser obtidos com a 

introdução de cartões para auxiliar no processo de avaliação dessas pessoas 

(BRESLIN et al. 2011).  

Em um segundo estudo utilizando a escala TGMD, agora em sua terceira 

edição, Allen et al. (2017) buscaram evidências de validade e confiabilidade do teste 

para avaliação do desempenho motor grosso de pessoas com TEA com a utilização 

de suportes visuais para facilitar a compreensão da tarefa. 

Foram avaliadas 14 crianças com TEA (04 a 10 anos) e 21 crianças da mesma 

idade com desenvolvimento típico. Assim como em estudos anteriores, foram 

observados índices inferiores do grupo TEA em comparação ao grupo com 

desenvolvimento típico. Os autores referem melhores índices com a utilização de 

suportes visuais, com índices satisfatórios de validade e confiabilidade com a 

utilização do protocolo com suporte visual (ALLEN et al., 2017). 

Os autores ressaltam que os suportes visuais agregados ao protocolo 

tradicional da TGMD-3 podem ser um instrumento confiável e útil para avaliação da 

coordenação motora grossa (ALLEN et al., 2017). 

Além das propostas de suporte visual, processos de vídeo modelagem (VM) 

vêm sendo estudados como recurso de intervenção para pessoas com TEA. Piccin et 

al. (2018) realizaram um estudo de revisão com o objetivo descrever as principais 

pesquisas que utilizaram a VM como recurso terapêutico para atividades da vida diária 

(AVDs), representando, por meio de vídeos, as atividades da rotina. Os autores 

destacam que o recurso também se apresenta como uma ferramenta útil neste 

processo, reforçando a ideia de que adaptações podem beneficiar a obtenção de 

dados mais fidedignos sobre o desempenho de populações com características 

peculiares. 

Taheri-Torbati et al. (2018) procuraram evidências em relação ao aprendizado 

de habilidades motoras em crianças com TEA, utilizando dois tipos de modelagem, 

por filmagens em vídeo e ao vivo. Participaram do estudo 48 crianças com idade entre 

09 e 13 anos (24 TEA e 24 típicos), divididos em dois grupos, avaliados por 

modelagens diferentes: vídeo e ao vivo. 

A tarefa realizada era similar à da escala MABC-2, que consiste em jogar um 

saquinho de feijão em um alvo no chão. Foi utilizada a escala de proficiência motora 
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de Bruninks-Osertsky. Os resultados apontam que não houve diferença significativa 

entre os grupos no desempenho da habilidade motora, não ocorrendo novas 

aquisições dessas habilidades. Apesar disso, os autores ressaltam que a modelagem 

de vídeo poderia ser um recurso útil para melhorar a compreensão e o aprendizado 

(TAHERI-TORBATI et al., 2018).   

Inúmeros recursos têm sido estudados e utilizados nos processos clínicos e 

educacionais como apoio para avaliação e tratamento de pessoas com TEA. Os 

estudos apontam que essas pessoas poderiam apresentar melhores processos de 

interpretação aos estímulos visuais em comparação aos estímulos auditivos (TISSOT 

& EVANS, 2003).  

Esses suportes têm com o objetivo auxiliar no processo de atenção, 

possibilitando informações previas sobre uma determinada tarefa ou a sequência das 

tarefas a serem realizadas (BRESLIN et al., 2011), diminuindo comportamentos 

considerados inapropriados, melhorando a atenção e a organização para realização 

das tarefas (DOOLEY et al., 2001). 

A literatura fornece evidências sobre os déficits motores no TEA, porem 

pesquisas sugerem que a falta de compreensão dessas pessoas poderia influenciar 

no entendimento das instruções fornecidas para os processos de avaliação motora 

(GREEN et al., 2008; STAPLES & REID, 2010). 

Considerando esses fatores, a escala MABC-2 foi selecionada para avaliação 

nesta pesquisa, considerando-se as características da população a ser avaliada. A 

MABC-2 mostra-se como um instrumento que apresenta atividades simples para 

entendimento e de fácil execução. Além disso é um instrumento amplamente utilizado 

em diferentes culturas (ELLINOUDIS et al., 2011; VASCONCELOS et al., 2018).    

 

1.7 Movement assessment battery for children 2° edição 

 

O objetivo do teste é a identificação e descrição dos déficits motores em 

crianças com idade entre 03 e 16 anos. As tarefas foram idealizadas para que a 

crianças seja envolvida no processo de avaliação e são mensuradas por meio do 

tempo de execução, erros ou acertos, dependendo da atividade a ser realizada 

(HENDERSON et al., 2007). 
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A bateria de testes MABC-2 é dividida em três bandas de idade: Banda 01, que 

avalia crianças entre 03 a 06 anos; Banda 02, para crianças entre 07 a 10 e Banda 

03, destinada ao público de 11 a 16 anos. Cada faixa etária contém oito tarefas que 

são divididas em três domínios de avaliação: Destreza Manual (coordenação motora 

fina), Jogar e Pegar (coordenação motora grossa) e Equilíbrio (estático e dinâmico) 

representados na Quadro 02.  

Quadro 02: Tarefas de avaliação da escala MABC-2 divididos por banda de idade.   

 Atividades  

Bandas de idade  Destreza Manual Jogar e Pegar Equilíbrio 

Banda 01 
(03 – 06) 

-Postagem de moedas 
- Alinhavar as peças 
- Delinear a trilha 01 

- Pegar saco de feijão 
- Jogar saco de feijão 
no alvo 

- Equilíbrio em um pé 
- Caminhar na ponta 
dos pés 

Banda 02  
(07 – 10) 

- Encaixar os pinos 
- Alinhavar o cordão 
- Delinear a trilha 02 

- Pegar com as duas 
mãos 
- Jogar saco de feijão 
no alvo 

- Equilíbrio na trave 
- Caminhar com o pé na 
frente do outro 
- Saltar com um pé só 

Banda 03  
(11 – 16) 

- Girar pinos 
- Triângulo com porca 
e parafusos 
- Delinear a trilha 03 

- Pegar com uma mão 
- Jogar bola par um 
alvo na parede 

- Equilibrar na trave com 
os dois pés 
- Caminhar de costas/ 
para trás 
- Saltos em ziguezague 

Fonte: Henderson et al., 2007. 
 

 

O teste fornece dados quantitativos do perfil motor nos três domínios (Destreza 

Manual, Habilidade com Bola, Equilíbrio) e um perfil global (Desempenho Global) 

associando às três áreas avaliadas, considerando o desempenho expresso em escore 

padrão fornecendo informações claras sobre o perfil motor em cada domínio 

(HENDERSON et al., 2007). 

O tempo de aplicação da escala varia de 20 a 30 minutos, sendo possível que 

o teste seja interrompido e retomado em outro momento, não havendo a necessidade 

de reinício (HENDERSON et al., 2007). 

Ao final da avaliação a escala permite classificar o desempenho global em um 

sistema de cores de semáforo (Traffic light), o qual permite ao avaliador a visualização 

facilitada e explicação dos resultados do desempenho para família e professores 

(Quadro: 03). 
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Quadro 03. Sistema de semáforos para pontuação total do teste MABC-2.  
 

Classificação Faixa de Percentil Descrição 

Zona 
Vermelha 

Igual ou inferior ao percentil 5 
 

Indica dificuldade de movimento significativa. 
 

Zona Âmbar Entre o percentil 5 e 15 
Sugere que a criança está em risco de ter 

dificuldades de movimento, requer 
monitoramento. 

Zona Verde Acima do percentil 15 Não foi detectada dificuldade de movimento. 

Fonte: Henderson et al., 2007. 

 

O teste MABC-2 não apresenta instruções verbais padronizadas, essa 

flexibilidade permite ao avaliador garantir que a criança entenda as instruções para 

realização das tarefas. Esta flexibilidade permite que o teste possa ser aplicado para 

um maior número de pessoas, mesmo aquelas que apresentam algum tipo de 

deficiência (HENDERSON et al., 2007; BROWN et al., 2009).  

 

1.7.1. MABC-2 Checkelist  

 
O MABC-2 Checkelist é um instrumento de triagem que avalia o desempenho 

motor de pessoas com idade entre 05 e 12 anos e apresenta 43 questões dirigidas 

aos pais, professores ou terapeutas, divididas em três sessões:  

A) Movimento em um ambiente estático e ou previsível;  

B) Movimento em um ambiente dinâmico e ou imprevisível;  

C) Fatores não motores que podem afetar o movimento.  

Baseia-se em uma lista de comportamentos motores e não motores específicos 

observados no dia a dia, considerando como cada pessoa realiza os movimentos em 

diferentes contextos, como em uma sala de aula ou em um parquinho (HENDERSON 

et al., 2007).  

O seu resultado é convertido em um sistema de semáforos ou, originalmente, 

Traffic light (Quadro: 04), permitindo classificar e comparar o desempenho motor com 

escore padrão da escala (HENDERSON et al., 2007).  
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                     Quadro 04. Sistema de semáforos para pontuação total do MABC-2 Checkelist.  
 

Classificação Faixa de Percentil Descrição 

Zona Vermelha 
Igual ou superior ao percentil 

95 
Altamente provável que tenha dificuldade 

de movimento. 

Zona Âmbar Entre o percentil 85 e 94 

 
Em risco de ter dificuldades de 

movimento. 
 

Zona Verde Até o percentil 85 
Nenhuma dificuldade de movimento 

detectada. 

Fonte: Henderson et al., 2007. 
  

 

 

1.7.2 Descrição histórica da escala MABC 
 

O teste foi publicado em sua primeira versão em 1992, porém sua história de 

desenvolvimento começa a ser desenhada nos anos 60 pelo Dr. Denis H. Stott na 

Universidade de Glasgow que, em sua longa carreira, dedicou a sua vida para 

compreender crianças com dificuldades de desenvolvimento (BARNETT et al., 1998; 

BROWN et al., 2009). 

Porém não havia instrumentos confiáveis que pudessem identificar e quantificar 

o desempenho dessas crianças. Na busca de respostas, Dr. Stott inicia o 

desenvolvimento de um instrumento padronizado e adequado para avaliação e em 

1972 conclui a elaboração do Test of Impairment Motor - TOMI (BARNETT et al., 

1998).  

O desenvolvimento do formato do teste TOMI foi baseado em uma escala que 

avalia a coordenação motora fina e grossa (HENDERSON et al., 2007), desenvolvido 

por Robert H. Bruininks e Brett D. Bruininks em 1924. O teste Bruininks-Oseretsky 

Test of Motor Proficiency (DEITZ et al., 2007) é utilizado ainda nos dias atuais e pode-

se observar a semelhança com a proposta da MABC em relação às tarefas de 

destreza manual. 

Originalmente a TOMI foi desenvolvida com o objetivo de analisar os 

comportamentos motores em crianças com idade escolar, suprindo uma demanda 
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frequente de crianças consideradas “desajeitadas” sem outros comprometimentos 

aparentes (BARNETT et al., 1998; BROWN et al., 2009 STOTT et al., 1986). 

Nos anos 80 foi realizada uma revisão radical da TOMI (BROWN et al., 2009) 

com a ideia de que o instrumento poderia coletar mais dados que pudessem auxiliar 

para elaboração de tratamentos mais adequados (BARNETT et al., 1998). 

Em 1992 foi publicada a primeira versão da MABC (figura 01), a partir dos 

trabalhos de Henderson e Sugden, juntamente com a lista de verificação de 

professores, que hoje é conhecida como Checklist ABC (HENDERSON et al., 2007). 

Logo após sua publicação, a bateria de testes começa a ser traduzida para outros 

idiomas como: dinamarquês, holandês, finlandês, italiano e sueco, sendo um 

instrumento que já em seus anos iniciais teria o reconhecimento mundial (BARNETT 

et al., 1998). 

Figura 01: Kit Movement Assessment Battery for Children - 1° Edição.  

 
 

Fonte: https://www.neuropsicomotricista.it/argomenti/43-strumenti-di-valutazione/schemi-di-esami-
predefiniti-43/233-movement-abc-batteria-per-la-valutazione-motoria-del-bambino.html 

 

 

A primeira versão do MABC foi desenvolvida para avaliação de crianças de 

quatro a doze anos e era dividida em quatro bandas de idade com oito tarefas cada: 

três atividades de destreza manual, duas atividades de habilidades com bola e três 

tarefas de equilíbrio. Foi projetada com atividades mais simples para crianças 

menores e mais complexas para crianças maiores (BARNETT et al., 1998).    
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Com o reconhecimento mundial da MABC, ficou evidente que a escala 

necessitava de uma nova revisão que pudesse considerar os estudos que haviam sido 

realizados ao longo dos anos, propondo mudanças que atualizassem os processos 

de avaliação e seus componentes (HENDERSON et al., 2007).  

O processo de revisão do MABC foi dividido em duas etapas: a primeira 

realizando uma revisão do conteúdo (materiais, tarefas, instruções) e a segunda uma 

revisão da estrutura do teste. Além disso, um novo estudo de validação da escala foi 

realizado no Reino Unido e incorporado aos estudos já publicados. A segunda edição 

foi publicada em 2007 com o nome de MABC-2 e o kit completo pode ser visto na 

figura 02 (HENDERSON et al., 2007).  

Figura 02: Kit do Movement Assessment Battery for Children - 2° Edição. 

 

Fonte: https://www.pearsonclinical.com/therapy/products/100000433/movement-assessment-battery-
for-children-second-edition-movement-abc-2.html. 

 

Em relação ao conteúdo, as modificações foram realizadas em alguns materiais 

que eram produzidos em madeira e foram substituídos por materiais mais resistentes 

e coloridos, de fácil transporte, como o plástico. Além disso os materiais em madeira 

eram afetados por diferenças de temperatura, umidade e desgaste, podendo 

influenciar no resultado de tarefas que necessitassem de maior velocidade e precisão 

como a destreza manual. (HENDERSON et al., 2007). 

Alterações na estrutura e ampliação da faixa etária do teste foram realizadas, 

atendendo a demanda por instrumentos que pudessem avaliar o desenvolvimento em 

estudos longitudinais. Novos estudos empíricos demonstraram que pequenos ajustes 

nas tarefas poderiam ampliar as possibilidades de avaliação do teste (HENDERSON 

et al., 2007). 
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A escala MABC é considerada um dos melhores instrumentos de avaliação das 

habilidades motoras, pela facilidade de aplicação, longa história de revisões (Figura 

03) e estrutura metodológica (BROWN et al., 2009).       

Figura 03: Evolução das versões Movement Assessment Battery for Children. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BROWN et al., 2009.  

 

 Desta forma, investigações com uso dessa escala voltadas à pessoas com TEA 

pode representar um avanço nas formas de avaliação e auxiliar no planejamento 

terapêutico. 

 

 

 

 

 

 

1. Test of Impairment  
(TOMI)  

 

(Sttot, Moyes, & Henderson, 1972) 

2.Test of Impairment - Henderson Revision 
(TOMI-H) 

 

(Sttot, Moyes, & Henderson, 1984) 

3. Movement Assessment Battery for Children 
(MABC) 

 

(Henderson & Sugden, 1992) 

4. Movement Assessment Battery for Children-2 
(MABC-2) 

 

(Henderson & Sugden, 2007) 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

O objetivo do presente estudo foi realizar a tradução e adaptação transcultural 

para a língua portuguesa do Brasil da escala MABC-2 e a análise de evidências de 

validade para a faixa etária de 11 a 16 anos (Banda 03) em indivíduos com TEA. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar as necessidades de adaptação e propor estratégias no processo de 

aplicação da Banda 03 (MABC-2) para a população com TEA;  

 

• Avaliar e descrever o desempenho motor de adolescentes com TEA pela 

versão brasileira da MABC-2 e correlacionar com o seu desempenho cognitivo. 

 

 

Considerando a literatura e os objetivos traçados, as hipóteses do presente 

estudo foram: a) a inclusão de estratégias suplementares para avaliar o desempenho 

motor do adolescente com TEA pode potencializar melhores resultados na avaliação 

pela MABC-2; b) existe correlação entre desempenho motor e avaliação cognitiva para 

essa população. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A presente pesquisa foi de caráter transversal com a avaliação de um amostra 

de conveniência (avaliação única nas fases 2 e 3), descritiva (tradução e adaptação 

da banda 02 da escala MABC-2 e descrição do perfil motor), comparativa 

(comparando o desempenho motor dos grupos avaliados) e correlacional 

(correlacionando o perfil motor com o QI dos adolescentes com TEA). O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

sob número de parecer 1.717.700 e registro CAAE: 59046816.7.0000.0084 (Anexo - 

02). 

 

3.1 Definição da amostra 
 

A amostra avaliada para este estudo foi composta por adolescentes do sexo 

masculino com o diagnóstico médico de TEA com idade entre 11 e 16 anos, que 

pudessem compreender e responder as instruções para avaliação. Esta faixa etária 

compõe a Banda 03 da escala eleita para o presente estudo, a MABC-2. 

No decorrer do trabalho, esta população foi denominada como adolescentes, 

tendo em vista que o termo adolescência se refere ao período de transição entre a 

infância e a vida adulta e as características desta transição incluem o desenvolvimento 

físico, mental, emocional, sexual e social que estão relacionados às expectativas 

culturais da sociedade. (EISENSTEIN, 2005). 

Todos os participantes foram convidados ao estudo com a informação de que 

estavam livres para deixar de participar a qualquer momento, sem qualquer prejuízo. 

Aos responsáveis foi entregue a carta de informação e o Termo e Consentimento Livre 

e Esclarecido - (TCLE) para assinatura (Anexo – 01), no qual constavam os riscos e 

benefícios sobre a participação na pesquisa.  

 

3.1.2 Critérios de Inclusão  

Foram incluídos no estudo adolescentes com TEA entre 11 e 16 anos, com 

avaliação pelo Teste WASI do Quociente de Inteligência (QI) ≥ 70, o que os classifica 

acima da faixa de deficiência intelectual (TRENTINI et al., 2006).  
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3.1.3 Critérios de Exclusão  

Foram excluídos os adolescentes que apresentassem comorbidades de origem 

neurológica, ortopédica ou psiquiátrica relatadas pelas instituições participantes que 

pudessem interferir em seu desempenho motor. 

 

3.2 Local de Pesquisa 

Os participantes foram recrutados em clínicas e escolas de referência na área 

de atuação com TEA ou incluídos no sistema de educação, na região metropolitana 

de Campinas e no Estado de São Paulo. 

À Instituição ou escola participante, foi entregue a carta de informação sobre a 

pesquisa e o TCLE para ciência e assinatura dos responsáveis, definindo os critérios 

de convite para participação na pesquisa e cronograma de avaliação estabelecida 

entre os pesquisadores e a instituição/escola, de modo a minimizar os prejuízos a sua 

rotina.  

Nessa reunião foram descritos os riscos mínimos em relação a quedas ou 

cansaço nos processos de coleta de dados, por tratar-se de avaliação de fácil 

aplicação, essas informações foram repassadas aos cuidadores dos participantes.  

Como benefício, foi elaborado um relatório descrevendo o desempenho dos 

participantes, que foi entregue à instituição de vínculo para que aqueles que foram 

classificados na zona âmbar ou vermelha do teste possam ser atendidos na própria 

instituição ou encaminhados para um serviço especializado. 

 

3.3 Participantes 

Após o convite e assinatura do TCLE pela instituição, foi solicitado aos 

responsáveis da instituição que pudessem indicar pessoas com diagnóstico de TEA, 

com laudo médico apresentado ao pesquisador principal, possíveis participantes que 

atendessem aos critérios para inclusão na pesquisa, mesmo que esses profissionais 

não tivessem certeza em relação a não presença de comprometimentos cognitivos.  
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Inicialmente foram convidados para participação na pesquisa 50 adolescentes 

com diagnóstico médico de TEA, desses 02 não aceitaram o convite e 01 não 

compareceu no dia da avaliação.  

Foram avaliados 47 adolescentes com TEA recrutados em 07 

instituições/escolas em 06 cidades do estado de São Paulo (Campinas, Americana, 

Paulínia, Sumaré, Hortolândia e São José dos Campos). 

Desses 04 foram excluídos da pesquisa 03 por não concluírem a coleta de 

dados e 01 que não se encaixou nos critérios de inclusão relacionados ao 

desempenho cognitivo.  

A amostra final da pesquisa foi composta por 43 participantes com idade entre 

11 e 16 anos, do sexo masculino, com diagnóstico médico de TEA de 06 instituições 

(Figura 04) distribuídos nas 03 etapas do estudo.  

Figura 04: Distribuição da amostra estudada por cidade. 

  

 

Fonte: Próprio autor. 
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3.4 Procedimentos  

Os procedimentos do estudo ocorreram em três etapas, detalhadas em um 

fluxograma (Figura 05) e descritas detalhadamente a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Aplicação das sugestões de adaptação 
- Avaliação de 10 pessoas com TEA 

- Evidências de validade e confiabilidade do instrumento para as pessoas com TEA (n=20) 
 

Autorização junto à detentora dos direitos autorais da escala MABC-2 (Pearson) 

 

Etapa 01 - Tradução e Adaptação Ficha de Avaliação Banda 03 Português (Portugal) p/ 
Português (Brasil) 

 

- Comitê de Juízes (Três juízes – Critérios de Fering) 
- Avaliação da equivalência em quatro diferentes áreas 

(Semântica, Idiomática, Experiencial, Conceitual) 

Ajustes da tradução e adaptação Versão Preliminar 01 (V1) 

Análise Comitê de Juízes 
- Análise da concordância das Traduções/Adaptações   

Ajustes da tradução e adaptação Versão Preliminar 02 (V2) 

Retrotradução e Análise Comitê de Juízes 
- Juiza especialista (Portuguesa c/ domínio na língua Inglesa)    

Ajustes da tradução e adaptação Versão Final 

Configuração do rosto do formulário da versão Brasileira da banda 03  
- Envio e disponibilização da versão final para a Pearson  

 

Etapa 02 – Estudo Piloto 
- Avaliação de 10 pessoas com diagnóstico de TEA 

- Formação do grupo de avaliadores  
- Análise das dificuldades apresentadas durante a aplicação da escala   

Análise dos vídeos das avaliações   Sugestões de adaptações para aplicação  

Análise dos vídeos das avaliações   Compilações das adaptações  

Etapa 03 – Descrição do perfil motor e correlação com o QI  
 

- Divulgação dos resultados (n=23)  

Figura 05: Fluxograma metodológico do estudo. 

Fonte: Próprio autor. 
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3.4.1 Etapa 01 - Tradução e Adaptação Ficha de Avaliação Banda 03 Português 

(Portugal) p/ Português (Brasil) 

O início do projeto se deu com consulta a Pearson, que é a editora detentora 

dos direitos autorais da escala MABC-2 com o objetivo de solicitar, se disponível, a 

versão do instrumento em Português/Brasil para utilização na presente pesquisa. 

O contato foi realizado com a profissional responsável pelo gerenciamento de 

vendas e licenciamento de exportação dos produtos da Pearson na Inglaterra na 

época, por meio da qual foi passada a informação que a única versão disponível em 

Português estava sendo realizada pela Universidade do Porto – Portugal 

(VASCONCELOS & VASCONCELOS, 2018). 

A partir desta informação optou-se em realizar a Tradução/Adaptação da escala 

MABC-2 da Banda 03 (11 a 16 anos), utilizando como base a versão publicada em 

Portugal e disponibilizada pela Pearson (ainda sem finalização), com checagem ao 

final pela versão em inglês. 

A autorização para utilização desta versão se deu através da assinatura de 

contrato entre a Pearson e os pesquisadores, na qual foram garantidos à editora todos 

os direitos autorais do instrumento. A Editora, gentilmente, em virtude dos objetivos 

deste estudo, renunciou às taxas exigidas para utilização desse produto e 

disponibilizou 50 fichas de avaliação (Banda 03) para utilização neste projeto (anexo 

02). 

3.4.1.2 Tradução e Adaptação da Ficha de Avaliação 

 Após a assinatura do contrato e liberação da editora, foi dado início aos 

trabalhos para elaboração da versão em português do Brasil.  

Por se tratar de um instrumento que teve sua tradução, validação e adaptação 

realizados em Portugal (VASCONCELOS & VASCONCELOS, 2018), levantou-se a 

necessidade da verificação e adaptação transcultural para a língua portuguesa do 

Brasil devido às peculiaridades culturais de cada nação.  

Ramada-Rodilla et al. (2013) em seu estudo de revisão, descrevem que a 

simples tradução de um questionário de avaliação poderia apresentar interpretações 

errôneas, devido às características culturais e de linguagem de cada país, além disso, 

descrevem que existe um consenso na literatura atual com recomendações para esse 
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processo, que seria composto pela adaptação cultural e validação para o idioma a ser 

utilizado.  

Desta forma, os passos para chegar à versão final em português do Brasil 

seguiram às normativas estabelecidas por Beaton et al. (2007) passando pelas fases 

de autorização dos autores, no caso a Editora Pearson; tradução da escala para a 

língua portuguesa, seguida de retrotradução para avaliação da versão traduzida por 

um comitê de juízes e elaboração da versão final para devolutiva à editora. 

O comitê de juízes para avaliação da tradução e retrotradução foi formado seguindo 

os critérios estabelecidos por Fehring (1987), que utiliza pontuações considerando 

critérios de titulação, publicação e prática nas áreas do estudo, como referencial para 

estabelecimento de um comitê de juízes adequado às necessidades do estudo. Os 

critérios de Fehring somam em 15 pontos o escore final, a saber: Ter mestrado na 

área (4 pontos); Ter mestrado na área com dissertação relacionada ao tema (1); Ter 

pesquisa publicada sobre o tema (2); Ter artigo publicado sobre o tema em periódico 

indexado (2); Ter doutorado com tese na área (2); Ter prática clínica recente sobre o 

tema (2); Ter capacitação (especialização) em área correlata ao tema (2). Para a 

seleção dos juízes deste estudo a pontuação mínima para integrar o comitê foi 

estimada em 10 pontos. 

 

3.4.1.3 Análise Comitê de Juízes 

As análises foram realizadas separadamente, avaliando a equivalência entre 

as versões portuguesa e brasileira em quatro diferentes áreas, de acordo com as 

recomendações de Borsa, Damásio e Bandeira (2012); Ramada-Rodilla et al. (2013). 

 (a) equivalência semântica – objetiva avaliar se as palavras apresentam o 

mesmo significado, se o item apresenta mais de um significado e se existem erros 

gramaticais na tradução; 

(b) equivalência idiomática – refere-se a avaliar se os itens de difícil tradução 

do instrumento original foram adaptados por uma expressão equivalente que não 

tenha mudado o significado cultural do item;   
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(c) equivalência experiencial – refere-se a observar se determinado item de um 

instrumento é aplicável na nova cultura e, em caso negativo, substituir por algum item 

equivalente;   

(d) equivalência conceitual – busca avaliar se determinado termo ou expressão, 

mesmo que traduzido adequadamente, avalia o mesmo aspecto em diferentes 

culturas.  

Por se tratar de um instrumento cuja versão original foi desenvolvida na 

Inglaterra, para esse processo de Tradução/Adaptação transcultural os juízes 

utilizaram a versão da ficha de avaliação Português/Portugal e a ficha original em 

Inglês, como bases para avaliação dos conceitos de equivalência descritos acima.  

Os dados analisados pelos juízes foram transcritos em formulário desenvolvido 

pelo pesquisador principal e, caso o juiz não concordasse com algum item, deveria 

indicar objetivamente uma sugestão de alteração, seguindo o modelo estabelecido 

por Coluci et al. (2015).  

 Para a análise do índice de concordância (IC) foram seguidos os critérios 

estabelecidos por Fagundes (2004), que utiliza dados psicométricos utilizando uma 

fórmula de cálculo, considerando uma taxa de concordância ≥ 70%.  

Índice de concordância =
Concordâncias 

Concordâncias + Discordâncias
𝑋 100 

 

3.4.4 Retrotradução e Análise Comitê de Juízes 

A retrotradução foi realizada por uma juíza Doutora, portuguesa com domínio 

na língua inglesa. A partir da versão foi produzida foi elaborada pelo comitê de juízes 

a versão final com as últimas checagens para aplicação no estudo piloto. 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

3.4.5 Configuração do rosto do formulário da versão Brasileira Banda 03 

A versão final brasileira da Banda 03 da escala MABC-2, foi constituída após a 

compilação dos dados e verificação das discrepâncias. Foi editado o rosto do 

formulário da ficha de avaliação da versão brasileira, seguindo as configurações 

originais em sua versão em inglês. A ficha formatada no idioma português do Brasil 

foi então enviada à detentora dos direitos autorais da escala MABC-2 (Pearson), que 

enviou carta de agradecimento aos autores (anexo 03). 

 

 3.5 Etapa 02: Estudo Piloto 

Esta fase do estudo realizada com a avaliação de um grupo formado por 10 

adolescentes com diagnóstico de TEA (Grupo Estudo piloto – GEP), e os 

procedimentos serão filmados. Foi composto um comitê formado por dois 

pesquisadores, seguindo os critérios de Fehing (1997).  Por se tratar de uma 

população caracterizada por dificuldades de interação social e suscetíveis a 

alterações comportamentais todas as análises foram realizadas a partir de vídeos 

(GUSMAN, 2017). 

 O objetivo foi determinar os aspectos de confiabilidade da versão brasileira da 

MABC-2 (banda 03) na população com TEA, e levantar as possíveis dificuldades 

apresentadas no processo de avaliação, propondo sugestões/alterações neste 

processo. 

3.5.1 Confiabilidade  

Foram realizados testes de confiabilidade, que é a capacidade de um 

instrumento reproduzir resultados consistentes no tempo e no espaço, ou a partir de 

diferentes observadores, refletindo a qualidade do instrumento. Para esse processo 

foram seguidos três critérios de avaliação: a) estabilidade; b) consistência interna e c) 

equivalência (SOUZA et al., 2017, COLUCI et al., 2015, PASQUALI, 2009).  

a) Para avaliação da estabilidade, que determina o grau de similaridade dos 

resultados em dois momentos distintos, foi utilizado o método do teste-

reteste através da análise dos vídeos em dois momentos diferentes, 

considerando um intervalo de 15 dias (intraexaminador).  
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b) A consistência interna foi avaliada com o objetivo de determinar se os itens 

da escala, em sua versão brasileira, avaliam as mesmas características em 

seus diferentes itens.  

c) Em relação à equivalência, foi utilizada a técnica de avaliação inter 

examinadores com o objetivo de determinar se a versão brasileira apresenta 

índices satisfatórios de concordância. 

Um planejamento cuidadoso de coleta de dados foi elaborado para que se 

pudesse manter a fidedignidade da investigação e maior efetividade do fenômeno 

observado (PINHEIRO et al., 2005). Os ângulos adequados e a quantidade de 

câmeras foram consideradas na fase de viabilidade do estudo, levando em conta as 

atividades da escala MABC-2 e os dados a serem analisados (qualitativos e 

quantitativos). 

Para análise das atividades de Destreza Manual - girar os pinos, triângulo com 

porcas e parafusos, delinear a trilha 03 (Figura 06), Jogar e Pegar - pegar com uma 

mão, jogar bola para um alvo na parede (Figura 07) e Equilíbrio - equilíbrio na trave 

com os dois pés, caminhar de costas para trás, saltos em ziguezague (Figura 08) 

foram elaborados planos de filmagem para as coletas de dados. 

Figura 06: Plano de coleta de dados para as atividades de destreza manual. 

  

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 07: Plano de coleta de dados para as atividades de Jogar e Pegar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

Figura 08: Plano de coleta de dados para as atividades de equilíbrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
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 3.5.2 Aplicação das sugestões de adaptação  

As sugestões em relação ao processo de avaliação foram colocadas em prática 

com a avaliação de um segundo grupo de 10 pessoas com TEA (Grupo Adaptação – 

GA),  objetivando a avaliação das sugestões e possíveis alterações, seguindo os 

mesmos procedimentos de filmagem e análise da etapa anterior, ou seja, estabilidade; 

consistência interna e equivalência (SOUZA et al., 2017, COLUCI et al., 2015, 

PASQUALI, 2009). 

Após análise das filmagens e dos resultados dos testes de confiabilidade, foi 

elaborado um protocolo de avaliação da MABC-2 adaptado para adolescentes com 

TEA.  

3.6 Etapa 3: Descrição do perfil motor e correlação com o QI  

Para análise da correlação e descrição do perfil motor, foi realizada uma nova 

avaliação com a formação de um grupo formado por 23 adolescentes com TEA (Grupo 

Perfil Motor – GPM) utilizando o protocolo adaptado elaborado na fase anterior do 

estudo.   

O objetivo desta etapa foi traçar quais foram os maiores comprometimentos 

apresentados na avaliação do desempenho motor em relação as habilidades 

avaliadas pela versão brasileira da escala MABC-2 (Banda03) e correlacionar esse 

desempenho com a avaliação cognitiva (QI).  

 

3.7 Análise dos dados  

 

Para análise dos dados e caracterização da amostra estudada foi utilizada a 

estatística descritiva contendo média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo, 

com um intervalo de confiança de 95%. 

A comparação dos grupos estudados foi realizada após o teste de normalidade 

de Shapiro-Wilk para definir a distribuição da amostra e para escolha dos testes mais 

adequados para análise dos grupos.   

Para análise da confiabilidade os valores variam entre 0,00 e 1,00 valores mais 

altos e mais próximos de 1,00 refletem maior grau de equivalência e estabilidade. A 



56 

 

 

 

literatura apresenta valores entre 0,80 e 0,85 como significativos, esses valores variar 

entre diferentes autores, valores mais próximos de 0,80 podem ser observados nas 

avaliações inter-examinadores que refletem boa confiabilidade (HOUSER, 2008). 

Foram considerados os valores descritos por Cicchetti (1994) que distribui os 

valores das medidas do CCI da seguinte maneira: < 0,4 pobre; 0,4 a 0,06 razoável; 

0,6 a 0,75 boa e excelente 0,75 a 1,00. Para a presente pesquisa, os índices só seriam 

considerados satisfatórios com valores superiores a 0,75 (excelente), essa opção se 

deve pelo instrumento apresentar diversos estudos de tradução e adaptação 

realizados em diferentes nacionalidades com índices satisfatórios de confiabilidade. 

Em relação ao Alfa de Cronbach foram considerados os valores distribuídos e 

classificados em: pequena de 0 a 0,21; entre 0,21 e 0,40 razoável; 0,41 a 0,60 

moderada; 0,61 a 0,80 substancial e entre 0,81 a 1,0 quase perfeita (LANDIS et al., 

1977).  
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4. RESULTADOS  

Os resultados da presente pesquisa estão apresentados a seguir, referindo-se 

às três etapas do estudo. A primeira correspondente à Tradução e Adaptação 

transcultural da Banda 03 da escala MABC-2; a segunda etapa refere-se ao Estudo 

Piloto e adaptações na aplicação e estudo de evidências de validade e confiabilidade 

do instrumento para as pessoas com TEA e a terceira etapa apresenta a Descrição 

do perfil motor e a correlação do desempenho motor e avaliação cognitiva dos 

adolescentes com TEA.  

 

4.1 Etapa 1: Tradução / Adaptação transcultural da Banda 03 da escala MABC-2 

A primeira etapa teve início em 2016 com a assinatura do temo de permissão 

para uso da MABC-2 no estudo junto à Editora 

 Pearson, e foi desenvolvida entre 2017 e 2018, com a formação do comitê de 

juízes e envio e disponibilização da versão brasileira junto à editora.       

O comitê de juízes foi composto por três profissionais com graduação em 

Fisioterapia e pós-graduação Mestrado/Doutorado, todos com experiência em 

trabalhos de adaptação/tradução de instrumentos de avaliação e experiência clínica 

na área, atendendo aos critérios estabelecidos por Fehring (1987) e apresentados na 

Tabela 01.   

Segundo Fehring (1987) ao estabelecermos a pontuação de cada juiz, podendo 

variar de 0 a 15 pontos, podemos melhorar a força de evidência da avaliação, quanto 

maior a pontuação melhor será essa força.  

 
Tabela 01: Pontuação do comitê de juízes seguindo os critérios de Fehring.  

 

Colaboradores Pontos 

Juiz A 14 

Juiz B 14 

Juiz C 12 
Fonte: Próprio autor. 
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Os dados coletados junto aos juízes foram organizados em um formulário e 

divididos em 310 itens, correspondentes a um tópico referente à ficha de avaliação da 

banda 03 da escala MABC-2, que contém informações quantitativas e quantitativas 

sobre o desempenho motor. 

Para avaliação do IC entre os juízes é necessário considerar para o cálculo a 

análise por pares (FAGUNDES, 2004). Na presente pesquisa os dados de cada um 

dos três juízes foram analisados de modo pareado (AB, AC, BC), divididos por 

equivalências (semântica, idiomática, experiencial, conceitual), apresentados na 

Tabela 02. Para este autor, o índice satisfatório de concordância é ≥70%. 

 
Tabela 02: Índice de concordância (IC) entre Juízes das equivalências da 
Tradução/Adaptação da escala MABC-2 (Banda 03) versão 01 (V1).  

 

Equivalências Juiz AB Juiz AC Juiz BC 

Semântica 91% 100% 91% 

Idiomática 95% 100% 95% 

Experiencial 100% 100% 100% 

Conceitual 66% 62% 94% 

                 *Critérios de Fagundes,2004. 
Fonte: Próprio autor. 

 

Os dados que não obtiveram IC satisfatórios (≤70%) foram reavaliados pelo 

comitê de juízes em conjunto e discutidas as sugestões pertinentes considerando-se 

os conceitos utilizados na área da reabilitação para adequação dos termos e 

expressões. 

As principais diferenças no IC foram observadas nos itens referentes aos dados 

qualitativos da ficha de avaliação, que apesar de terem sidos traduzidos 

adequadamente para o Português/Portugal necessitavam de adaptação para o 

Português/Brasil. Deste modo, foram realizadas alterações na construção das frases 

adicionando-se pronomes, preposições, verbos de ligação, pontuações e alterações 

de palavras para facilitar a compreensão, entendimento e adequação para a língua 

portuguesa do Brasil (Quadro 05).   
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Quadro 05: Apresentação de algumas alterações dos dados qualitativos em relação à folha de resposta da Banda 03 da escala MABC-2.   

 

Itens. 
Versão Portugal Juiz A Juiz B Juiz C 

40 
É excecionalmente lenta/não 
altera a velocidade em 
tentativa em tentativa 

É extremamente lento/não 
altera a velocidade de tentativa 
em tentativa 

É muito lenta/não altera a 
velocidade de tentativa em 
tentativa 

É lenta/não altera a 
velocidade de tentativa em 
tentativa 

45 
Segura os materiais muito 
próximo da cara  

Segura os materiais muito 
próximo do rosto 

Segura os materiais muito 
próximo ao rosto 

Segura os materiais muito 
próximo do rosto 

63 
Usa muita força, carrega 
demasiado no papel 

Usa muita força, 
pressionando o papel  

Usa muita força, 
pressionando o papel  

Usa muita força, 
pressionando o papel  

136 
Vira a cara ou fecha os olhos 
quando a bola se aproxima 

Vira o rosto ou fecha os olhos 
quando a bola se aproxima 

Vira o rosto ou fecha os olhos 
quando a bola se aproxima 

Vira o rosto ou fecha os olhos 
quando a bola se aproxima 

146 
Não se ajusta à direção do 
ressalto  

Não se ajusta à direção do 
rebote 

Não se ajusta à direção do 
rebote 

Não se ajusta à direção do 
rebote 

178 

Faz movimentos exagerados 
dos braços e do tronco 
(acabando por desequilibra-
se)  

Faz movimentos exagerados 
dos braços e do tronco 
(desequilibrando-se) 

Faz movimentos exagerados 
dos braços e do tronco 
(desequilibrando-se)  

Faz movimentos exagerados 
dos braços e do tronco 
(desequilibrando-se)  

196 
Vai demasiado rápido para 
executar com exatidão  

Ajuste rápido para executar 
com precisão 

Vai muito rápido para 
executar com precisão  

Vai muito rápido para 
executar com precisão  

207 
A perna que não faz o 
suporte é sustentada em 
frente do corpo  

A perna não apoiada está 
levantada a frente do corpo 

A perna levantada está 
posicionada a frente do corpo 

A perna não apoiada está 
levantada a frente do corpo 

217 Utiliza demasiado esforço  Faz muito esforço  Faz muito esforço  Faz muito esforço  

282 

A criança tem a sua disposição 
diferentes tipos de apoio. 
Sumarie o seu potencial - 
nomeie... 

A criança tem a sua disposição 
vários tipos de suportes. 
Sumarize o potencial de cada 
um - ... 

Várias fontes de apoio podem 
ser oferecidas a criança. 
Resuma o potencial de 
contribuição ... 

Várias fontes de apoio 
podem ser oferecidas a 
criança. Resuma o potencial 
de contribuição ... 

Fonte: Próprio autor. 
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 Após a revisão e adequação dos termos, os dados foram compilados e uma 

nova versão foi elaborada (V2) e enviada à juíza responsável por realizar a 

retrotradução. Apesar da versão Português/Portugal ter sido elaborada seguindo 

critérios metodológicos adequados, para essa fase do estudo foi realizada uma nova 

checagem das versões junto à original, no idioma inglês. 

As alterações sugeridas na retrotradução foram transcritas em formulário, 

levando em consideração os critérios de Borsa et al. (2012), Ramada-Rodilla et al. 

(2013) e os IC foram calculados entre as duas versões (Fagundes,2004) e 

apresentados na Tabela 03.  

Tabela 03: Índice de concordância (IC) entre a versão 02 (V2) e a retrotradução (RT) dá escala 
MABC-2 (Banda 03).  
 

Equivalências RT/V2 

Semântica 100% 

Idiomática 100% 

Experiencial 99% 

Conceitual 91% 
                      *Critérios de Fagundes (2004). 

Fonte: Próprio autor. 

 

Foram obtidos IC estatisticamente significativos entre a V2 e a retrotradução. 

Para checagem foram levantados pontos considerando a nomenclatura e a 

formatação do documento, que poderiam ser reconsiderados para a versão final.  

O Quadro 06 apresenta a nomenclatura da versão original (Inglês) e a versão 

portuguesa, que serviu de base para a versão brasileira.       

Quadro 06: Nome dos itens avaliados pela escala MABC-2 e o resultado final da versão 
brasileira.   

 

Versões 

Inglês  Portuguesa  Brasileira  

Manual Dexterity Destreza Manual Destreza Manual  

Aiming e  
Catching 

Atirar e Agarrar 
Jogar e  
Pegar 

Balance Equilíbrio Equilíbrio 

Fonte: Próprio autor. 
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Cada item de avaliação da escala é composto por atividades, que determinam 

o desempenho motor. O Quadro 07 apresenta a nomenclatura das atividades nas 

duas versões de base para o estudo e a nomenclatura das atividades da versão 

brasileira da ficha de avaliação da Banda 03 da escala MABC-2.  

Quadro 07: Nome das atividades da escala MABC-2 e o resultado da versão brasileira.   

 

Inglês  Portuguesa  Brasileira  

DM* 

- Turning Pegs - Girar Pinos - Girar Pinos 

- Triangle with nuts and 
bolts 

- Triângulo com porcas e 
parafusos 

- Triângulo com porcas 
e parafusos 

- Drawing Trail - Delinear a trilha - Delinear a trilha 

JP* 

- Catching with one hand - Agarrar com uma mão - Pegar com uma mão 

- Throwing at wall target 
- Atirar bola para um 
alvo na parede 

- Jogar bola para um 
alvo na parede 

EQ* 

- Two-board balance 
 
- Equilíbrio na trave com 
os dois pés 

- Equilíbrio na trave com 
os dois pés 

- Walking toe-to-heel 
backwards 

- Caminhar em 
calcanhar/ pontas para 
trás 

- Caminhar de 
costas/para trás 

- Zig-Zag Hopping -Saltos em Ziguezague - Saltos em Ziguezague 

* DM – Destreza Manual, JP – Jogar e Pegar, EQ – Equilíbrio. 
 

Fonte: Próprio autor. 

 
 

A versão brasileira foi concluída e enviada à Editora Pearson, que detém a 

partir de agora, os direitos para distribuição comercial da mesma. Esta versão poderá 

ser solicitada à Editora para uso no Brasil, sem intermediação da equipe de tradução 

e adaptação transcultural (Anexo 02). 
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4.2 Etapa 02: Estudo Piloto  

Os resultados apresentados nesta etapa do estudo são referentes as análises 

das dificuldades de aplicação da escala MABC-2 com avaliação do grupo GEP, 

aplicação das sugestões de adaptação com avaliação do grupo GA e análise dos 

aspectos de confiabilidade da versão brasileira da escala MABC-2 para a população 

com TEA composta pelos grupos GEP e GA.   

Os dados estão apresentados através da estatística descritiva traçando o perfil 

dos grupos avaliados e descrições dos testes estatísticos utilizados. 

Os aspectos de confiabilidade (estabilidade, consistência interna e 

equivalência) da versão brasileira da escala MABC-2 (banda 03) na população com 

TEA, foram analisados levando em conta as duas etapas anteriores do estudo, ou 

seja, os aspectos de confiabilidade desta versão foram calculados a partir de um n=20 

participantes.  

4.2.1 Avaliação de 10 pessoas com TEA  

Essa etapa do estudo foi composta pela avaliação do grupo GEP (n=10), com 

o objetivo de identificar as possíveis dificuldades encontradas na aplicação da escala 

MABC-2 para essa população. Nesta etapa a aplicação da avaliação utilizou as regras 

descritas em seu manual, que possibilita ao avaliador descrever as atividades a serem 

realizadas verbalmente e com exemplos, considerando para cada atividade uma fase 

de treinamento e uma fase formal do teste.  

O grupo foi formado por frequentadores de escola/instituições que atenderam 

os critérios de inclusão do estudo. A Tabela 04 apresenta a estatística descritiva do 

grupo avaliado em relação a idade, e o coeficiente de inteligência.  
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           Tabela 04: Estatística descritiva do grupo avaliado GEP (N=10). 

  Mediana (Min/Max) **VIQ 

 Idade 12 (11-14) 1 

 QI1 79 (71-95) 11,75 

MABC-
2 

*DM 5 (0,1-37) 4 

*JP 16 (0,5-37) 20 

*EQ 9 (0,1-63) 45 

*DG              9 (0,1-9) 4 
        * DM – Destreza Manual, JP – Jogar e Pegar, EQ – Equilíbrio, DG – Desempenho Global. 

        1 Coeficiente de Inteligência; ⃰  ⃰ Variação Interquartil. 

Fonte: Próprio autor. 

Os resultados do perfil motor de cada participante desta fase do estudo estão 

descritos na tabela 05, que apresenta os resultados da escala MABC-2 divididos por 

habilidades (destreza manual, habilidades com bola, equilíbrio, desempenho global e 

sistema de semáforos). 

Tabela 05: Descrição dos resultados individuais do grupo GEP da avaliação da escala MABC-
2.  

 

Part. Idade QI1 DM⃰ JP ⃰ EQ ⃰ DG ⃰ Semáforo2 

1 12 75 1 0.5 5 1 Vermelho 

2 11 95 0,1 0,5 0,1 0,1 Vermelho 

3 13 83 37 25 9 9 Âmbar 

4 11 88 9 37 5 5 Vermelho 

5 12 73 0,5 0,5 0,1 0,1 Vermelho 

6 14 80 5 5 63 9 Âmbar 

7 12 95 5 16 50 9 Âmbar 

8 11 77 0,5 0,5 0,1 0,1 Vermelho 

9 11 75 0,1 5 0,1 0,1 Vermelho 

10 11 71 0,1 0,5 0,1 0,1 Vermelho 
 

* DM – Destreza Manual, JP – Jogar e Pegar, EQ – Equilíbrio, DG – Desempenho Global. 
 

1 Coeficiente de Inteligência; 2Sistema de Semáforo escala MABC-2, Vermelho ≤ 5% dificuldade de 
movimento significativo; Âmbar 6%-15% risco de dificuldade de movimento; Verde ≥ 16% não detectada 
dificuldade de movimento. 
  

 Fonte: Próprio autor. 
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Todas as avaliações foram filmadas e as análises realizadas em conjunto por 

dois especialistas na área motora, com conhecimento prévio da escala, que 

propuseram alterações que pudessem melhorar o processo de aplicação da escala 

para cada atividade. As sugestões de alterações foram compiladas e os resultados 

apresentados na Quadro 08.  

Além das alterações sugeridas para cada atividade, foram propostas outras 

alterações que poderiam ser incluídas em todas as atividades, melhorando a atenção, 

organização e minimizando a ansiedade para início e troca de atividade no processo 

de avaliação.  

Os juízes sugeriram as seguintes alterações:  

- Aumentar o número de tentativas na fase de teste 

- Reforçar as regras entre as tentativas 

- Apresentar todos os materiais individualmente para início do teste 

 

Além disso, a inclusão de figuras ilustrativas que demonstrem como as 

atividades são realizadas e a sequência delas vem sendo indicada pela literatura, que 

refere que o uso de recursos de imagem (Figura 09), tanto na intervenção quanto na 

avaliação, pode ser útil para essa população e poderia minimizar fatores relacionados 

a ansiedade e falta de compreensão (BRESLIN et al., 2018 LIU et al., 2013b, 

QUINTAS et al. 2018b).  

Para esse processo foram criados cartões de fotos extraídas do próprio manual 

da escala MABC-2, assim como descrito na literatura (BRESLIN et al., 2018 LIU et al., 

2013b, QUINTAS et al. 2018b).  

Inicialmente eles foram apresentados na sequência em que as atividades 

seriam realizadas, logo em seguida foi entregue ao participante o cartão da atividade 

e posicionado de maneira que ele pudesse observar, em seguida era perguntado ao 

participante “ Você entendeu o que deve ser feito nesta atividade? ”, o avaliador 

corrigia possíveis equívocos e completava realizando de forma prática a atividade, 

demonstrando de que forma deveria ser feita a atividade e o que era considerado uma 

falha.  
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Após a aplicação da escala os vídeos foram analisados pelo comitê de juízes e 

os dados compilados pelo pesquisador principal do estudo e apresentados na Quadro 

08.       

Figura 09: Adaptações de aplicação da escala MABC-2 com cartões de imagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Quadro 08: Resultado da avaliação dos juízes em relação ao grupo GEP.  
 

Atividade Dificuldades Observadas Sugestões 

 

Girar os Pinos 
DM1 

 
- Compreender que a atividade deve ser 
realizada o mais rápido possível. 
 

- Dedos suados grudam os pinos nas mãos. 

 

- Demonstrar de uma forma mais efetiva como a atividade deve ser feita com 
rapidez.  
 

- O avaliador realiza a atividade antes do teste formal. 
 

- Lavar e enxugar os dedos para não grudar os pinos. 
 

 

Triângulo c/ porcas 
e parafusos 

(DM2) 

 

- Reconhecimento do que é uma porca e um 
parafuso e como funciona.  
 

- Na sequência para montar o triangulo. 
  

 

- Demonstrar como funciona o parafuso e a porca. 
 

- Durante as tentativas verbalizar a sequência das peças (pegar a placa amarela, 
pegar parafuso, colocar no buraco, pegar outra placa amarela, colocar no buraco 
do parafuso, pegar uma porca). 
     

 

Delinear a trilha 
(DM3) 

 

- Não foi observada dificuldade. 
 

- Não foi observada dificuldade. 

Pegar com uma 
mão 
(JP1) 

 

 
 
- Uma das atividades que os avaliados 
apresentaram maior grau de dificuldade. 
 
- Algumas vezes os avaliados ficam muito 
“agitados/eufóricos” para pegar a bolinha e ir 
para a próxima tentativa.   
 
- É uma atividade avaliada por erros e acertos, e 
requer muita atenção e não velocidade como 
algumas outras atividades. 
 

 

Para minimizar a ansiedade do avaliado: 
 

- Entre as tentativas pedir para que ele: 
 

“Respire e se posicione próximo a linha “ 
 

- Retificar as regras entre as tentativas:  
 

“Depois que jogou a bolinha na parede, pode sair da linha para pegar a 
bolinha com uma mão”. 

 

- Não dizer ao avaliado que ele tem que jogar 10 vezes a bolinha na parede, 
quando começa a fase formal do teste para não aumentar a sua ansiedade. 
 

- Em uma caixa colocar dez bolinhas posicionar ao lado dele no chão, não dizer 
que a avaliação irá começar, dizer ao avaliado que ele pode continuar a 
atividade jogando e pegando as bolinhas com a mesma mão que jogou.  
 

“Quando não conseguir recepcionar a bolinha, não precisa ir atrás dela é 
só pegar outra na caixa ao lado. ” 

(Diminuindo a ansiedade de pegar a bolinha e jogar no alvo) 
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Jogar bola para um 
alvo na parede 

(JP2) 

 
  
 
 
 
 
- Idem a anterior    
 

Para minimizar a ansiedade do avaliado: 
 

- Entre as tentativas pedir para que ele: 
 

“Respire e se posicione próximo a linha, não tem pressa “ 
 

- Retificar as regras entre as tentativas:  
 

“Depois que jogou a bolinha no alvo vermelho, não precisa pegar a 
bolinha ”. 

 

- Não dizer ao avaliado que ele tem que jogar 10 vezes a bolinha na parede, 
quando começa a fase formal do teste para não aumentar a sua ansiedade. 
 

- Em uma caixa colocar dez bolinhas posicionar ao lado dele no chão, não dizer 
que a avaliação irá começar, dizer ao avaliado que ele pode continuar a 
atividade jogando e pegando as bolinhas com a mesma mão que jogou.  
  

Equilíbrio na trave 
com os dois pés 

(EQ1) 

 

- A atividade parece ser um grande desafio a 
todos. 
 

- Demonstram dificuldade em ficar com os pés 
um na frente do outro.  
 

- Receio em ficar equilibrando na prancha de 
desequilíbrio.  
  

 
- Demonstrar a atividade fora da placa de desequilíbrio.  
 

- Ficar próximo e oferecer a mão para facilitar o equilíbrio, soltar a mão do 
avaliado somente depois que ele se equilibrar.    

 

Caminhar de 
costas /para trás 

(EQ2) 
 
 

 
 

- Dificuldade para organizar o corpo em relação 
a linha (olhar para trás).  
 

 
 

- Ficar próximo e oferecer a mão para facilitar o equilíbrio. 
   

 

Salto em 
ziguezague 

(EQ3)  
 

 

- Dificuldade em manter o equilíbrio em um dos 
pés, para iniciar a atividade. 
 

- Tapes deslizam quando o teste está sendo 
realizado  
 

 

- Ficar próximo e oferecer a mão para facilitar o equilíbrio inicial.   
 

- Prender os tapetes no chão com fita.    
 

 Fonte: Próprio autor. 
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4.2.2 Aplicação das sugestões de adaptação  

 

As sugestões compiladas dos juízes foram colocadas em prática nesta etapa 

do estudo com a avaliação de um segundo grupo GA (n=10) de pessoas com TEA 

que se encaixavam nos critérios de inclusão do estudo, a estatística descritiva do 

grupo está descrita na Tabela 06.  

 Tabela 06: Estatística descritiva do grupo GA. 
 

  Mediana (Min/Máx) **VIQ 

 Idade 14 (11-15) 3 

 QI1 82 (70-95) 7 

MABC-2 

*DM 5 (0,5-50) 3,25 

*JP              16 (2-63) 40,47 

*EQ 25 (0,5-50) 28 

*DG 5 (0,5-25) 7 

* DM – Destreza Manual, JP – Jogar e Pegar, EQ – Equilíbrio, DG – Desempenho Global. 
1 Coeficiente de Inteligência; ⃰  ⃰ Variação Interquartil. 
 

Fonte: Próprio autor. 

 

Desta maneira foram agregados ao processo de avaliação uma sequência de 

procedimentos previamente discutida e apresentada na Quadro 08, incluído 

alterações no processo de avaliação que não interferissem nas atividades.  

Os resultados da avaliação desta fase do estudo podem ser observados na 

Tabela 07, na qual estão descritos os resultados individuais do grupo avaliado para 

cada item da escala e sua classificação em relação ao sistema de semáforos. 
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Tabela 07: Descrição dos resultados individuais da avaliação da escala MABC-2 grupo 
GA.  
 

Part. Idade QI1 DM⃰ JP ⃰ EQ ⃰ DG⃰ Semáforo2 

1 11 80 5 2 9 2 Vermelho 

2 14 84 50 50 16 25 Verde 

3 12 87 0,5 9 25 2 Vermelho 

4 15 84 2 63 9 9 Âmbar 

5 12 90 1 5 37 5 Vermelho 

6 13 80 1 16 0.5 0,5 Vermelho 

7 14 70 5 50 50 16 Verde 

8 15 77 5 5 1 1 Vermelho 

9 15 95 5 16 25 9 Âmbar 

10 14 79 0,5 37 37 5 Vermelho 
* DM – Destreza Manual, JP – Jogar e Pegar, EQ – Equilíbrio, DG – Desempenho Global. 

1 Coeficiente de Inteligência; 2Sistema de Semáforo escala MABC-2, Vermelho ≤ 5% dificuldade de 
movimento significativo; Âmbar 6%-15% risco de dificuldade de movimento; Verde ≥ 16% não detectada 
dificuldade de movimento.  

Fonte: Próprio autor. 
 
 

Após a avaliação dos participantes desta fase do estudo os vídeos foram 

reanalisados pelo comitê de juízes, com o intuito de observar se as alterações que 

haviam sido sugeridas poderiam ter trazido algum prejuízo no entendimento das 

atividades ou até mesmo ter interferir na performance. 

Os juízes analisaram em conjunto, observando cada passo do processo de 

avaliação para cada atividade, chegando a conclusão de que as adaptações que 

haviam sido propostas poderiam ser integradas ao processo de avaliação em pessoas 

com TEA utilizando a escala MABC-2 para a banda 03 (11 – 16 anos) sem prejuízo 

aos avaliados. 

Além disso foram considerados os relatos qualitativos descritos pelo avaliador 

das duas fases do estudo, em relação a melhora no entendimento e maior facilidade 

no processo de avaliação.  

Um dos maiores desafios em avaliar o desempenho motor em pessoas com 

TEA está ligado as regras e ao entendimento de cada atividade, essa compreensão 

pode desprender um maior tempo de aplicação da escala, podendo aumentar a 

ansiedade e interferir em seu resultado.  
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A escala MABC-2 descreve em seu manual que seu tempo médio de aplicação 

varia entre 20 a 30 minutos, esse tempo pode ser influenciado pela a capacidade de 

coordenação de cada avaliado (HENDERSON et al., 2007).   

 A literatura consultada não descreve se o tempo médio de aplicação da escala 

para pessoas com TEA ou com alguma outra deficiência poderia ser maior, porem já 

que esse tempo é influenciado pela capacidade de cada avaliado, pessoas com algum 

tipo de deficiência poderiam apresentar uma maior dificuldade na realização das 

atividades desprendendo um maior tempo de avaliação. 

O que pudemos observar neste estudo é que a do tempo médio de aplicação, 

incluindo demonstrações e entendimento, variou entre 50 a 60 minutos para cada 

participante, na fase 01 do estudo, onde foram utilizadas as regras estabelecidas no 

manual da escala. 

Quando incluímos as alterações sugeridas pelo comitê de juízes, o tempo 

médio de aplicação variou entre 40 e 55 minutos, além disso os avaliados 

compreenderam melhor as regras das atividades mantendo-se mais atentos e 

motivados.        

Apesar da análise dos juízes e relato de seu avaliador sobre os benefícios das 

alterações propostas, foi realizado uma análise estatística em relação aos dois grupos 

avaliados estudo piloto (n=10) e aplicação das sugestões (n=10).    

O objetivo foi analisar se os grupos quando avaliados seguindo o protocolo 

estabelecido pela escala e com as adaptações sugeridas pelo comitê de juízes, 

poderiam apresentar performance diferente em relação às habilidades avaliadas pela 

escala. 

Foi realizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov, 

não sendo observado uma distribuição normal da amostra (p ≤ 0,05), com isso 

optamos em utilizar o teste não paramétricos de Mann-Whitney considerando p-valor 

≤0,05.  
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Em relação aos dois grupos estudados não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas em relação ao coeficiente de inteligência QI (p=,519), 

porém, foi observada uma diferença estatisticamente significativa entre a idade dos 

dois grupos (p=,012) sendo que o grupo adaptação apresentou uma média de idade 

maior que a do grupo piloto.  

Ao analisarmos o desempenho em relação as atividades dos grupos foi relatada 

diferenças estatisticamente significativas entre as tarefas de Jogar bola para um alvo 

na parede - JP2 (p=,046), Saltos em Ziguezague – EQ3 (p=,046) e no percentil de 

Jogar e Pegar (p=,029), Equilíbrio (p=,042) e no Desempenho Global (p=,043), esses 

resultados sugerem que para essas atividades/habilidades as alterações propostas 

poderiam interferir de maneira positiva na avaliação, já que apresentaram resultados 

estatisticamente significativos quando comparados os dois grupos. 

 Não foram observadas diferenças em relação ao desempenho de Girar Pinos 

- DM1 (p=,559), Triângulo com porcas e parafusos - DM2 (p=,114), Delinear a trilha -  

DM3 (p=,815), Percentil de Destreza Manual (p=,316), Pegar com uma mão - JP1 

(p=,193), Equilíbrio na trave com os dois pés - EQ1 (p=,165), Caminhar de costas/para 

trás - EQ2 (p=,287). 

     Em relação ao sistema de semáforos da escala MABC-2, no grupo 

representado pelo estudo piloto (n=10), foram classificados: 03 na zona Âmbar (30%) 

e 07 na zona Vermelha (70%), ou seja, a maior parte do grupo avaliado nesta primeira 

fase do estudo necessitaria de intervenção ou estaria em risco para algum 

comprometimento motor.  

Quando colocamos em prática as alterações sugeridas para o processo de 

avaliação, os participantes foram classificados (n=10) em relação ao sistema de 

semáforos: 02 na zona Verde (20%), 02 na zona Âmbar (20%) e 06 na zona Vermelha 

(60%).  
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4.2.3 Confiabilidade da versão brasileira da Banda 03 da escala MABC-2 

Em relação à confiabilidade foram analisados os itens de estabilidade (teste-

reteste), concordância (inter-examinadores) e consistência interna considerando uma 

amostra composta elos grupos GEP e GA (n= 20).  

Para minimizar discrepâncias na pontuação em relação a estabilidade e 

concordância, as análises foram realizadas através dos vídeos de avaliação, esse 

procedimento foi adotado já que a população analisada apresenta características de 

comportamento que poderiam interferir nos dados analisados. 

As análises dos vídeos foram realizadas levando em conta um intervalo maior 

que 15 dias a partir da primeira avaliação, esse lapso de tempo é necessário para que 

os avaliadores não se recordem das avaliações realizadas em relação ao teste-

reteste.  

Além disso a literatura descreve que esse tempo deve ter um intervalo 

suficiente para que o avaliado se esqueça das respostas ou atividades, porém não 

deve ser tão extenso a ponto de que esse intervalo interfira nos resultados (Alexandre 

et al., 2013). Para a presente pesquisa esse viés foi minimizado, já que a 

confiabilidade foi realizada através da análise dos vídeos.      

A estabilidade e equivalência de um instrumento é a sua capacidade de 

verificar, de uma forma homogenia, resultados semelhantes em diferentes situações, 

essa análise é realizada considerando as avaliações de um mesmo indivíduo em 

momentos diferentes pelo mesmo avaliador (teste-reteste) refletindo a estabilidade e 

com avaliadores diferentes em ocasiões diferentes (inter-examinador) analisando a 

equivalência do instrumento (ALEXANDRE et al., 2013). 

Para análise da estabilidade e equivalência (teste-reteste e inter-

examinadores) na presente pesquisa foi utilizado o coeficiente Intra classes (CCI), 

levando em conta os resultados das atividades por itens de avaliação e em relação as 

habilidades medidas pela escala MABC-2.       

Foi utilizado para a avaliação da consistência interna o Alfa de Croncbach (α) 

medida utilizada para verificar se os itens de um determinado instrumento verificam o 

mesmo constructo ou as mesmas características (Ramada-Rodilla et al., 2013). 



73 

 

 

 

No caso da versão brasileira da escala MABC-2 (Banda03) essa medida foi 

utilizada calculado o Alfa de Cronbach (α) das atividades (itens de avaliação) e das 

habilidades (destreza manual, jogar e pegar equilíbrio e desempenho global).  

Tabela 08. Análise da confiabilidade da versão brasileira da escala MABC-2 (Banda 03).    

 

 *CCI (%)  

 Teste-reteste              
inter-

examinadores 
 

Destreza Manual  ,996 (99,6) ,996 (99,6) **(α) 

Girar Pinos ,969 (96,9) ,969 (96,9) 

,810 
Triângulo com porcas e 
parafusos 

,995 (99,5) ,995 (99,5) 

Delinear a trilha 3 ,993 (99,3) ,996 (99,6) 

Jogar e Pegar  ,988 (98,8) ,988 (98,8) **(α) 

Pegar com uma mão 1,00 (100) 1,00 (100) 

,809 
Jogar bola para um alvo 
na parede 

,985 (98,5) ,985 (98,5) 

Equilíbrio ,980 (98,0) ,985 (98,5) **(α) 

Equilíbrio na trave com os 
dois pés 

,994 (99,4) ,992 (99,2) 

,913 Caminhar de costas/para 
trás 

,935 (93,5) ,935 (93,5) 

Saltos em Ziguezague ,978 (97,8) ,989 (98,9) 

Desempenho Global  ,991 (99,1) ,991 (99,1) 
 

        *Coeficiente Intra Classes (CCI), ** Alfa de Cronbach (α) 
 

Fonte: Próprio autor. 
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Com os valores apresentados na Tabela 08, podemos observar que os índices 

de confiabilidade da escala foram considerados excelentes para todos os domínios 

(itens e habilidades), em relação a estabilidades (teste-reteste) e a equivalência (inter-

examinadores) com valores ≥ 0,90 (ICC) em relação a consistência interna foram 

descritos valores ≥ 0,81 em todos os domínios.  

 

4.3 Etapa 3: Descrição do perfil motor e correlação com o QI  

A última etapa do estudo foi composta pela avaliação de 23 pessoas com 

diagnóstico médico de TEA (Grupo GPM), estudantes da rede de ensino estadual e 

privada, com o objetivo de descrever o perfil motor dos adolescentes avaliados com a 

versão brasileira da banda 03 da escala MABC-2, seguindo o protocolo adaptado 

descrito nas etapas anteriores do estudo. 
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4.3.1 Descrição do perfil motor no TEA 

Os dados estão apresentados na Tabela 09 que descreve o perfil do grupo 

avaliado em relação a idade e perfil cognitivo através de sua estatística descritiva e 

os resultados individuais da avaliação da escala MABC-2 estão apresentados na 

Tabela 10.     

Tabela 09: Estatística descritiva do grupo Grupo GPM (N=23).  

 

  Mediana (Min/Máx) **VIQ 

 Idade 13 (11-15) 2 

 QI1 92 (71-96) 12,5 

MABC-2 

*DM 5 (0,5-50) 24 

*JP 37 (0,1-95) 41,75 

*EQ 37 (0,1-91) 26,25 

*DG 7 (0,1-75) 13,25 
   * DM – Destreza Manual, JP – Jogar e Pegar, EQ – Equilíbrio, DG – Desempenho Global.       
 1 Coeficiente de Inteligência; ⃰  ⃰ Variação Interquartil.  

 
Fonte: Próprio autor. 

Os resultados apresentados na Tabela 10 estão descritos individualmente 

(N=23) em relação a idade e QI, em relação a escala MABC-2 os resultados são 

apresentados em percentil distribuídos nas habilidades avaliadas (Destreza Manual, 

jogar e Pegar, Equilíbrio) e ao seu Desempenho Global.   
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Tabela 10: Descrição dos resultados individuais da avaliação da escala MABC-2 versão 

brasileira Grupo GPM em percentil (n=23). 

 

Part. Idade QI1 DM⃰ JP ⃰ EQ ⃰ DG⃰ Semáforo2 

1 12 95 25 91 37 50 Verde 

2 14 96 50 75 37 50 Verde 

3 15 71 1 37 37 5 Vermelho 

4 13 92 5 2 50 9 Âmbar 

5 15 83 0,5 37 5 1 Vermelho 

6 13 95 1 1 9 1 Vermelho 

7 15 90 37 5 37 16 Verde 

8 14 82 5 37 5 2 Vermelho 

9 14 96 0.5 50 37 5 Vermelho 

10 15 74 1 63 16 5 Vermelho 

11 12 80 37 25 50 37 Verde 

12 11 92 2 5 37 5 Vermelho 

13 11 95 25 25 9 16 Verde 

14 13 77 9 0.5 37 5 Vermelho 

15 14 95 0,5 0,1 0,1 0,1 Vermelho 

16 14 95 1 37 91 16 Verde 

17 15 84 2 25 25 2 Vermelho 

18 12 95 25 95 91 75 Verde 

19 12 95 9 37 37 16 Verde 

20 11 74 2 2 9 1 Vermelho 

21 13 95 16 37 50 25 Verde 

22 12 95 0.5 63 9 2 Vermelho 

23 14 90 37 5 37 16 Verde 

* DM – Destreza Manual, JP – Jogar e Pegar, EQ – Equilíbrio, DG – Desempenho Global. 

1 Coeficiente de Inteligência; 2Sistema de Semáforo escala MABC-2, Vermelho ≤ 5% dificuldade de 
movimento significativo; Âmbar 6%-15% risco de dificuldade de movimento; Verde ≥ 16% não detectada 
dificuldade de movimento.  

Fonte: Próprio autor. 

 
 

Pode-se observar que a maior parte do grupo apresentou comprometimentos 

motores significativos quando classificados no sistema de semáforos da escala, 12 

foram classificados na zona Vermelha (52,17%), 01 na zona Âmbar (4,34%) e 10 na 

zona Verde (43,47%).   
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Como já foi abordado em etapas anteriores do estudo foi analisado o 

desempenho motor de cada habilidade e classificado através do sistema de 

semáforos, o objetivo foi identificar em qual habilidade o grupo apresentaria maior 

comprometimento motor. 

O grupo foi classificado da seguinte maneira: DM= 56,52% classificados na 

zona vermelha, 08,69% na zona âmbar e 34,78% na zona verde; JP= 34,78% 

classificados na zona vermelha, nenhum na zona âmbar e 65,21% na zona verde; 

EQ= 13,04% classificados na zona vermelha, 17,39% na zona âmbar e 69,56% na 

zona verde.  

Assim como nas duas primeiras etapas do estudo o maior comprometimento 

foi observado em relação a coordenação motora fina, apesar de todos os processos 

de adaptações propostos, esse achado reforça pesquisas anteriores que também 

observaram comprometimentos motores mais evidentes em relação a destreza 

manual (GREEN et al. 2002; STAPLES E REID, 2010).  

 
4.3.2 Correlação do desempenho motor e avaliação cognitiva 
 

O objetivo desta fase do estudo foi analisar se a cognição interfere nos 

resultados das avaliações das habilidades motoras. 

Foram analisadas as pontuações das habilidades motoras (destreza manual, 

habilidades com bola, equilíbrio, desempenho global) avaliados pela versão brasileira 

da escala MABC-2 e correlacionados com a avaliação cognitiva realizada através do 

instrumento WASI. 

As análises de correlação foram realizadas a partir de um n=23 (Grupo GPM), 

essa opção se deu em virtude dessa população ter sido avaliado pela escala MABC-

2 utilizando as adaptações propostas no processo de avaliação pelo comitê de juízes, 

sendo excluídos os participantes da primeira fase do estudo que foram avaliados sem 

essas adaptações minimizando possível viés de coleta. 

Em relação a essa amostra foi realizado o teste de normalidade de Shapiro-

Wilk e Kolmogorov-Smirnov, não foi observado uma distribuição normal da amostra (p 

≤ 0,05), optamos então em realizar a teste não paramétrico de Correlação de 

Spearman (p-valor ≤0,05) as correlações e sua magnitudes estão apresentados na 

Tabela 11. 
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Em relação as magnitudes das correlações de Spearman consideramos os 

parâmetros estabelecidos na literatura por Cohen (1988), classificando as magnitudes 

em: pequena 0,10 < r < 0,29, média 0,30 < r < 0,49 e grande para 0,50 < r < 1,00 

considerando para análise dos dados p-valor ≤0,05 como estatisticamente 

significativo.  

 
Tabela 11: Análise das correlações entre as habilidades (destreza manual, habilidades com 
bola e equilíbrio) e coeficiente de inteligência (N=23). 
 

  1DM 2JP 3EQ 4DG QI 

1DM 
rho 

(p-valor) ___ 
  ,112 

( ,533) 
  ,346** 
(,049) 

  ,729*** 

(,000) 
 ,105 
(,560) 

2JP 
rho 

(p-valor) 

___ 
 

___  ,235 

(,188) 
  ,518*** 

(,002) 
 ,199 
(,268) 

3EQ 
rho 

(p-valor) 

___ ___ ___   ,745*** 

( ,000) 
 ,192 

(,284) 

4DG 
rho 

(p-valor) 

___ ___ ___ ___  ,335** 

(,049) 

1DM – Destreza Manual,2 JP – Jogar e Pegar, 3EQ – Equilíbrio, 4DG – Desempenho Global.  
5Coeficiente de Inteligência – WASI. 
Correlação de Spearman (rho): *Pequena 0,10 < r < 0,29, **Média 0,30 < r < 0,49 e ***Grande para 
0,50 < r < 1,00. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Ao analisarmos os principais achados da correlação apresentados na Tabela 

11, podemos observar que foram encontradas correlações lineares positivas (p= 

≤0,05) de média magnitude entre Desempenho Global e QI (rho= ,346 / p= ,049), esse 

achado sugere que o desempenho global dos participantes da pesquisam são 

influenciados pelo seu QI. 

Outras correlações foram observadas em relação as habilidades avaliadas 

correlação positiva de média magnitude entre a habilidade Destreza Manual e o 

Equilíbrio (rho= ,346 / p= ,049) e correlações de grande magnitude entre Destreza 

Manual e Desempenho Global (rho= ,346 / p= ,049), Jogar e Pegar e Desempenho 

Global (rho= ,518 / p= ,002), Equilíbrio e Desempenho Global (rho= ,745 / p= ,000).   
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5. DISCUSSÃO  

A revisão de literatura sobre o TEA destacou que, ao longo do tempo, houve 

um aumento de sua prevalência levantando preocupações sobre suas causas e até 

mesmos discutindo sobre uma possível epidemia do transtorno (FOMBONNE, 2020). 

 Ao longo dos anos, várias hipóteses foram descritas e relacionadas a esse 

aumento, por exemplo, nos anos 80 e 90 foi relacionado ao aumento do uso de 

vacinas infantis e à substância contida nessas vacinas. Isso foi refutado por estudos 

de alto rigor metodológico, que provaram não haver relação entre esses dois fatores, 

além disso nos anos 2000 essa substância foi removida, mesmos assim os estudos 

de prevalência ainda refletiram um aumento no número de casos (FOMBONNE, 

2020). 

As evidências apontam que a maior parte desse aumento estaria relacionada à 

ampliação dos critérios diagnósticos sobre o autismo e a revisões de diagnóstico 

realizadas em crianças. Além disso, mesmo com os avanços nas pesquisas de 

epidemiologia em diversos países, elas ainda se esbarram em suas metodologias 

distintas e não padronizadas, refletindo muitas vezes o perfil de determinados serviços 

de saúde e educação locais impactando nesses números (FOMBONNE, 2020).   

Apesar disso, existe em nosso país uma escassez de dados de prevalência, 

mesmo assim os levantamentos realizados nos centros de atendimento em TEA 

apontam para um aumento da procura pelos serviços especializados (ROCHA, 2019), 

apesar desses serviços serem insuficientes e distribuídos irregularmente em nosso 

território (PORTOLESE et al., 2017).    

O Brasil é um dos poucos países em desenvolvimento que apresenta estudo 

de natureza epidemiológica sobre o TEA (ROCHA, 2019), estudo piloto realizado na 

cidade de Atibaia encontrou prevalência de 0,3% (PAULA et al., 2010).  

Diante dos dados apresentados e da necessidade de investigar aspectos 

relacionados às característica motoras de pessoas com TEA, o objetivo do presente 

estudo foi realizar a adaptação transcultural para a língua portuguesa do Brasil da 

escala MABC-2 e analisar as evidências de validade para a faixa etária de 11 a 16 

anos (Banda 03) em indivíduos com TEA, identificando as possíveis dificuldades na 

utilização da escala para essa população, além de descrever e correlacionar o seu 

desempenho motor com a avaliação cognitiva.  
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Desta forma, a discussão dos resultados será apresentada em três tópicos:  

• Tradução e adaptação transcultural da MABC-2 

• Adaptações propostas para aplicação da MABC-2 em pessoas com TEA 

• Desempenho Motor de pessoas com TEA e correlação com avaliação cognitiva 

 

5.1 Tradução e adaptação transcultural da MABC-2 

A escolha do instrumento para esse estudo foi baseada na literatura 

internacional, que vem descrevendo as características motoras de pessoas com TEA 

utilizando a escala MABC-2 (LUI et al., 2013a; FULCERI et al., 2015; PURPURA et 

al., 2016; QUINTAS et al., 2018). Além disso é um instrumento amplamente utilizado 

na avaliação das habilidades motoras em diferentes culturas e em diferentes 

populações (ELLINOUDIS et al., 2011; VASCONCELOS et al., 2018), sejam elas com 

algum comprometimento cognitivo ou físico (BROWN et al., 2009; BELTRAME et al., 

2016; BAKKE et al., 2017), sendo considerada padrão ouro para o transtorno de déficit 

da coordenação (BROWN et al., 2009).  

A tradução e adaptação transcultural da escala MABC-2 (Banda 03) foi 

realizada seguindo os critérios estabelecidos na literatura (COLUCI et al., 2015; 

FAGUNDES, 2004), com a formação de um comitê de juízes especialistas com 

experiência na tradução e adaptação de instrumentos de avaliação, estabelecendo 

uma versão mais adequada para a nossa cultura. Além disso, foi realizado o processo 

de retro-tradução com base na versão em português de Portugal, com checagem no 

original em inglês. Esse estudo foi autorizado pela Pearson que é a editora detentora 

dos direitos autorais da escala, a qual, até a data de realização desse estudo, não 

disponibilizava para comercialização, a versão em português. 

A tradução e adaptação de um instrumento requer um processo complexo e um 

rigor metodológico de seu conteúdo, analisando os itens em relação às equivalências 

e às evidências psicométricas da nova versão relacionada à sua população alvo 

(INTERNATIONAL TEST COMMISSION [ITC], 2018).   

A mera tradução de um instrumento, de seu idioma original para um novo 

idioma, pode acarretar frases imprecisas ou incompreensíveis, podendo interferir no 

resultado das avaliações (BORSA et al., 2012). Desta forma, instrumentos traduzidos 
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e adaptados culturalmente seguindo os preceitos científicos para tal, oferecem maior 

precisão e segurança para uso clínico ou em pesquisas.  

Outras características devem ser observadas e são consideradas de suma 

importância na tradução de um instrumento e estão relacionadas ao processo de 

adaptação transcultural, que tem como objetivo adaptar o instrumento para utilização 

em um novo contexto (BORSA et al., 2012). 

Mesmo sendo a MABC-2 um instrumento que utiliza tarefas simples e objetivas 

para o seu processo de avalição, a tradução realizada seguindo as ações propostas 

por Beaton et al. (2007) garante rigor científico e equipara a versão brasileira às 

demais que seguiram etapas confiáveis de tradução (ENGEL-YEGER et al, 2010; 

HUA et al. 2013; KITA et al., 2016) A MABC-2 apresenta ainda, uma ficha de avaliação 

com questões relacionadas à qualidade de execução de cada atividade em formato 

de um questionário com perguntas fechadas sobre como o avaliado se comporta em 

relação a cada tarefa, tornando a adaptação transcultural do conteúdo ainda mais 

importante ao avaliador 

Na presente pesquisa foram elaboradas inicialmente duas versões da ficha de 

avaliação da escala MABC-2, pelos dois juízes, seguindo os critérios de equivalências 

(semântica, idiomática, experiencial, conceitual) de acordo com as recomendações da 

literatura (BORSA, DAMÁSIO e BANDEIRA, 2012; RAMADA-RODILLA et al., 2013).  

As principais adequações da adaptação transcultural foram observadas nas 

tarefas e nos dados qualitativos da ficha de avaliação, que necessitaram ser 

adequados para o português com ajustes pontuais que facilitassem o entendimento e 

principalmente não causassem dualidade das informações.   

O índice de concordância em todas as equivalências maiores que 90%, 

considerados satisfatórios corroboram com o estudo realizado por Valentim e 

colaboradores (2014) que realizaram a tradução e validação da escala MABC-2 no 

Brasil em pessoas com desenvolvimento típico, encontrando índices de concordância 

em relação à linguagem e à pertinência, variando entre 71,8% e 99,3% similares a 

esta pesquisa. Todavia, vale ressaltar que a versão em português dos autores não foi 

encontrada como disponível e não foi cedida pela editora. 

Outros estudos de tradução e validação da escala MABC-2 em populações 

distintas como Japão, Israel e China, apesar da não divulgação dos índices de 
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concordância entre os juízes, citam índices satisfatórios para a tradução e adaptação 

transcultural (ENGEL-YEGER et al, 2010; HUA et al. 2013; KITA et al., 2016). 

Estudos de tradução e validação da escala MABC-2, sejam eles em sua versão 

integral ou divididos por faixa etária, apresentam resultados semelhantes na 

adequação da linguagem, apesar de apresentarem metodologias distintas em relação 

a esse processo (NIEMEIJER et al., 2014; SMITS-ENGELSMAN et al., 2011; PSOTTA 

et al., 2012). 

5.2 . Adaptações propostas para aplicação da MABC-2 em pessoas com TEA 

A Etapa 02 do estudo foi a aplicação da versão brasileira da escala MABC-2 

(Banda03) no grupo GEP (n=10) com o objetivo de verificar e registrar as possíveis 

dificuldades de aplicação da escala para essa população. Outros estudos procuraram 

estabelecer processos de avaliação mais eficazes, propondo o uso de cartões de 

imagem para facilitar o entendimento das tarefas a serem realizadas (LIU et al., 2013b; 

QUINTAS et al., 2018b), porém não foi encontrado nenhum estudo que tenha 

analisado os processos de avaliação com o auxílio de especialistas que pudesse 

identificar as dificuldades e propor alterações que facilitassem a avaliação sem 

alterações no conteúdo do instrumento.  

A critério dos juízes foram propostas alterações para minimizar fatores como: 

dificuldade na compreensão das regras, reconhecimento dos materiais, ansiedade 

para iniciar e troca da tarefa, atenção na execução e receio/medo na realização das 

tarefas de equilíbrio. 

Essas dificuldades são comuns e relatadas na literatura e estão relacionadas a 

dificuldades na compreensão de regras simples e atenção nas tarefas (BRESLIN & 

RUDISILL, 2011). Essas características podem estar ligadas a prejuízos no contato 

visual e na atenção compartilhada, além disso pessoas com TEA tendem a 

interpretações literais de informações de duplo sentido, interferindo no processo de 

comunicação (ISHIHARA et al., 2016). Essas dificuldades podem estar presentes 

nessa população mesmo em indivíduos que não apresentem deficiência intelectual 

(TAGER-FLUSBERG, 2000).  

Foram implementados no processo de avaliação os cartões de imagem para 

facilitar a compreensão e a sequência das atividades, uma vez que a literatura relata 

que os suportes visuais auxiliam a tornar uma regra ou tarefa abstrata em algo 
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concreto. Além disso diminuem os comportamentos considerados indesejados, 

aumentando o tempo de atenção para realização das tarefas nos casos de TEA 

(BRESLIN & RUDISILL, 2011, LIU et al., 2013b; TAHERI-TORBATI et al., 2018).  

Ao avaliarmos um segundo grupo Grupo GA (n=10) utilizando os processos de 

adaptação, objetivamos comparar os resultados das avaliações e identificar se os 

processos de adaptação trouxeram benefícios ao entendimento das tarefas e se esses 

benefícios refletiram em melhores pontuações nas tarefas avaliadas. 

O Grupo GA apresentou melhores resultados nas tarefas de JP2, EQ3 e nos 

percentis de JP e EQ; essas diferenças também foram observadas no DG desse 

grupo, porém o mesmo não ocorreu com às tarefas de DM.  

Esse fato pode ser justificado por ser a área da DM considerada como a de 

maior prejuízo motor para as pessoas com TEA (CHOI et al., 2018), assim como 

descrito por Liu e colaboradores (2013z) que, ao comparar o desempenho em relação 

a DM de pessoas com TEA e seus pares com desenvolvimento típico, observaram 

percentis significativamente menores.   

Ao avaliarmos grupos que apresentam como característica a diminuição da 

atenção na realização de tarefas do cotidiano (ISHIHARA et al., 2016), associado ao 

fato desses indivíduos apresentarem dificuldade na habilidade de atender a estímulos 

relevantes, como expressões faciais e fala, em detrimento a estímulos irrelevantes, 

estímulos externos como barulhos ou objetos ao fundo (LINDOR et al., 2018), o 

simples fato de uma reorganização e a inclusão de alguns materiais trouxeram 

benefícios significativos no processo de avaliação refletindo em melhores pontuações.  

Allen e colaboradores (2017) descrevem os desafios de avaliação motora 

nesses indivíduos e a sua dificuldade na compreensão das regras das tarefas a serem 

realizadas. Esses aspectos também foram observados na presente pesquisa que, 

mesmo ao avaliar pessoas com TEA que não apresentaram deficiência intelectual, 

demonstraram dificuldades para compreender e executar as tarefas solicitadas.  

As dificuldades de entendimento das tarefas podem influenciar no processo de 

avaliação (Green et al., 2008)  e a simples utilização de demonstrações, como sugere 

a própria escala MABC-2  poderia não ser confiável para avaliação e descrição do 

perfil motor dessas pessoas (STAPLES et al., 2010).  Ressalta-se, portanto, a 

necessidade de estudos que possam estabelecer instrumentos mais confiáveis que 
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garantam maior precisão na avaliação, considerando às suas características da 

população (MORAES et al., 2017). 

Sendo assim, investigar o uso de suporte visual por meio de cartões com 

imagens poderia potencializar os resultados na avaliação motora no caso de pessoas 

com TEA, uma vez que a literatura apoia essa estratégia (BRESLIN & RUDISILL 2011; 

LIU et al., 2013b), o que foi confirmado com o grupo aqui estudado. 

Além disso a análise realizada pelos especialistas pode determinar as 

dificuldades observadas no processo de avaliação, apontando dados importantes 

sobre alguns complicadores a serem considerados para avaliação da capacidade 

motora de pessoas com TEA utilizando instrumentos padronizados de avaliação.  

A inclusão de novos processos e materiais apresentados neste estudo devem 

ser considerados para avaliação de uma população que apresenta comportamentos 

tão heterogêneos.   

Independentemente de melhores resultados do grupo adaptação Grupo GA  em 

algumas tarefas e habilidades, isso não se refletiu ao analisarmos o desempenho 

motor global dos grupos em relação ao sistema de semáforos, já que 70% da amostra 

do Grupo GEP foi classificado na zona vermelha contra 60% do Grupo GA, esses 

achados corroboram com estudos que demonstram que independentemente do 

instrumento utilizado ou adaptações propostas pessoas com TEA tendem a 

apresentarem dificuldades motoras significativas (BRESLIN et al, 2011; GUSMAN, 

2017). 

  Uma segunda análise foi realizada para melhor entendimento do desempenho 

motor dos grupos, às áreas de avaliação (destreza manual, habilidades com bola, 

equilíbrio) foram classificadas utilizando os parâmetros descritos no sistema de 

semáforos.  

Ao analisarmos o perfil motor individual dos grupos, ficou ainda mais evidente 

que os maiores comprometimentos foram relatados em relação à DM, 

independentemente do grupo estudado a maioria dos participantes estariam 

classificados na zona vermelha, mesmo com as adaptações elas não refletiram em 

melhores resultados individuais.  



85 

 

 

 

Em relação às habilidades de JP e EQ 70% da amostra do grupo estudo piloto 

foi classificada na zona vermelha, já o grupo adaptação apresentou melhores 

resultados em relação a essas duas habilidades com 60% classificados na zona 

verde, reforçando que os processos de adaptação poderiam ter influenciado em 

melhores resultados.  

Esse achado lança a perspectiva de que ao avaliarmos pessoas com TEA 

deveríamos considerar as habilidades individuais do processo de avaliação em 

detrimento ao seu desempenho global e sua classificação no sistema de semáforos, 

podendo traduzir de maneira mais eficiente o perfil motor.  

Assim como descrito por Whyatt e colaboradores (2012) que ao avaliarem o 

desempenho motor em crianças com TEA comparando o seu desempenho com 

crianças típicas utilizando a escala MABC-2, observaram que das 08 tarefas de 

avaliação em apenas 02 (JP1, EQ1) foi observada diferença significativa em seu 

desempenho.  Os autores ressaltam que a concepção da escala em avaliar de forma 

acumulativa a pontuação das tarefas (DM, JP, EQ), resultando no desempenho global, 

pode mascarar áreas que apresentem desempenhos considerados na média ou 

abaixo dela, isso reforça a importância de considerar às habilidades individuais da 

MABC-2 nos processos de avaliação motora em pessoas com TEA.  

A confiabilidade da versão brasileira da escala MABC-2 (Banda-03), foi 

calculada a partir de uma amostra composta por 20 pessoas com TEA, seguindo os 

critérios estabelecidos na literatura, que ressaltam a importância dos aspectos de 

confiabilidade na construção ou adaptação de um instrumentos para um novo público 

(ALEXANDRE et al., 2013; DE BEM et al., 2011; RAMADA-RODILLA et al., 2013; 

LANDIS et al.,1977). De acordo com Cicchetti, (1994), os resultados encontrados no 

presente estudo mostraram valores considerados quase perfeitos nas áreas de 

avaliação de DM e EQ e substancial em JP. 

Apesar da escala MABC-2 ser utilizada em diferentes culturas analisando o 

perfil motor de pessoas com TEA (WHYATT et al., 2012;  BIFFI et al., 2018; FORTI et 

al., 2001; QUINTAS et al., 2018a) nenhum desses estudos buscou evidências de 

validade do instrumento traduzido e adaptado culturalmente para esse público, a 

exemplo do que foi desenvolvido com a amostra aqui estudada.  
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A versão brasileira da escala MABC-2 (Banda 03) pode ser uma ferramenta 

confiável para a avaliação de pessoas com TEA em nossa cultura, resultados 

semelhantes foram descritos por Valentin e colaboradores (2014) que realizaram um 

estudo de tradução e validação da escala MABC-2 considerando todas as bandas de 

avaliação do instrumento (03 a 16 anos) em crianças e adolescentes com 

desenvolvimento típico, seus resultados indicam uma forte congruência entre os 

avaliadores confirmando uma boa consistência interna.   

A escala MABC em sua primeira edição foi normatizada em uma amostra 

composta por crianças em três diferentes países (Canadá, Estados Unidos e Reino 

Unido) e traduzidas em diferentes línguas (Sueco, Dinamarquês, Holandês, Italiano e 

Finlandês e Chinês) além disso foram realizadas evidencias de validade concorrente 

com outros instrumentos de avaliação motora, demonstrando já em uma fase inicial 

sua ampla disseminação em diferentes países (BROWN et al., 2009). 

Para sua segunda edição os autores propuseram que a confiabilidade na 

interpretação dos resultados apresentados em sua primeira edição poderia ser 

generalizado para a nova versão (HENDERSON et al., 2007; BROWN et al., 2009), 

apesar das faixas etárias terem sido redistribuídas e algumas atividades terem sido 

substituídas. 

Em seu manual são apresentados estudos experimentais que avaliaram os 

processos de adaptação da segunda edição, os resultados indicam índices de 

confiabilidade ≥ 70% sendo considerados satisfatórios. (VISSER et al., 2004; CWON 

et al., 2002) 

Porem Brown e colaboradores (2009) ressaltam que a segunda edição da 

escala MABC-2 poderia ser considerada um novo instrumento, havendo a 

necessidade de um novo estudo de validade. 

Além disso apesar do instrumento ser utilizado para avaliação de pessoas que 

apresentem algum tipo de deficiência intelectual ou física (BAKKE et al., 2017; 

QUINTAS et al., 2018b), todo o processo de normatização da escala não considerou 

a inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência. Estudos como este poderiam 

contribuir para a inclusão de novos dados normativos para a segunda edição da 

escala.   
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5.3. Correlação entre desempenho motor e avaliação cognitiva 

A última etapa do estudo foi composta pela avaliação de 23 adolescentes Grupo 

GPM (11 a 16 anos) com diagnóstico de TEA utilizando a versão brasileira da escala 

MABC-2 (Banda 03), com o objetivo de descrever o perfil motor desta população 

utilizando as adaptações propostas e analisadas nas etapas anteriores do estudo, 

além disso correlacionar o desempenho do grupo com o seu desempenho cognitivo.  

Os resultados do presente estudo descrevem comprometimentos motores 

significativos na maior parte da amostra, assim como já descrito na literatura que 

apontam para comprometimentos motores generalizados em pessoas com TEA  

(GREEN et al. 2008; FOURNIER et al., 2010; QUINTAS et al., 2018a; BRICOUT et 

al., 2019; LLOYD et al. 2013) e esse comprometimentos ficariam ainda mais evidentes 

quando comparados com seus pares com desenvolvimento típico (LIU et al., 2013a; 

LLOYD et al. 2013).  

Apesar disto os resultados apontam para melhores desempenhos motores no 

grupo estudado, já que 43,47% estariam classificados na zona verde, em contra ponto 

a estudos que observaram que os comprometimentos estariam presentes em cerca 

de 70% a 80% de suas amostras (PURPURA et al., 2016; LIU et al., 2013a; QUINTAS 

et al., 2018a).  

Tal achado poderia ser justificado pelas evidências encontradas na literatura, 

que ressaltam à necessidade de adaptação dos instrumentos de avaliação motora 

para uma população tão heterogenia em suas características, resultando em melhores 

desempenhos (LIU et al., 2013b; BRESLIN et al., 2013; ALLEN et al., 2017). 

Assim como já descrito em etapas anteriores do estudo, os resultados das 

áreas de avaliação foram classificados através do sistema de semáforos, 

evidenciando que o maior comprometimento foi encontrado na DM com 56,52% do 

grupo classificado na zona vermelha, reforçando os achados descritos na literatura 

(CHOI et al., 2018; LIU et al., 2013a; LLOYD et al. 2013).   

O grande contra ponto dos resultados do estudo foi a classificação na zona 

verde da maior parte do grupo em relação às áreas de JP (56,21%) e EQ, (69,56%), 

reforçando que os resultados poderiam ter sido influenciados pelas adaptações 

apresentadas no processo de avaliação. Além disso, como já relatado em etapas 
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anteriores do estudo, reforça a necessidade de considerar no processo de avaliação 

de pessoas com TEA suas habilidades individuais.   

Apesar de relatos sobre o desenvolvimento motor atípico em pessoas com TEA 

existe uma inconsistência na literatura ao descrever quais habilidades seriam mais 

evidenciadas, já que alguns estudos relatam comprometimentos mais significativos 

em relação às áreas de DM e JP (GREEN et al., 2008; HILTON  et al., 2007; LLOYD 

et al. 2013) e outros em relação às áreas de JP e EQ (WHYATT et al., 2012; HILTON 

et al. 2007; PROVOST et al. 2007; PACE et al., 2016). Talvez essa inconsistência no 

perfil motor desses indivíduos esteja mais ligada ao fato da heterogeneidade do 

comportamento motor relacionada a doença do que a sua própria capacidade motora 

(FOURNIER et al., 2010).  

No entanto a comparação dos resultados de diferentes estudos deve ser 

considerada com ressalvas, pois são utilizados metodologias e instrumentos de 

avaliação distintos e grandes variações em relação a idade e QI. (FOURNIER et al., 

2010). 

Apesar dessas descrições a literatura ainda é escassa em reconhecer a real 

causa desses comprometimentos (OLDE et al, 2017; FOURNIER et al. 2010) e fatores 

como: déficits na atenção, prejuízos sociais, comprometimentos na coordenação viso 

motora e na função executiva são descritos como possíveis causas. (LLOYD et al. 

2013; HIRATA et al., 2015; LINDOR et al. 2018; BREMER et al. 2018; CARVALHO et 

al., 2020)  

Além disso fatores sensoriais associados a baixa capacidade cognitiva também 

são descritos como fortes preditores para o baixo desempenho na capacidade motora 

dessas pessoas, porém ainda existe uma escassez de pesquisas mais robustas que 

apresentem de maneira mais eficaz a capacidade motora de pessoas com TEA e suas 

relações com as caraterísticas do transtorno (FOURNIER et al. 2010; YU et al., 2018; 

SURGENTE et al., 2020).  

Apesar de amplamente estudados, ainda não está claro se esses déficits 

motores estariam presentes na maioria da população com TEA (FOURNIER et al. 

2010) e se poderiam ser considerados como parte do conjunto de sintomas 

(RINEHART et al., 2010; GREEN et al., 2002) ou estarem relacionados a aspectos 

clínicos como baixo funcionamento intelectual ou de linguagem (FOURNIER et al., 
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2010). Porém, a literatura ressalta que pessoas que têm algum tipo de 

comprometimento intelectual apresentam baixo desempenho motor (FULCERI et al., 

2015; YU et al., 2018).   

Como já foi discutido na presente pesquisa, talvez exista a necessidade de 

desenvolvimento de um instrumento mais adequado de avaliação motora para 

pessoas com TEA (MORAES et al., 2017), porém não deve ser descartado um real 

atraso no seu desenvolvimento motor.  

Para melhor entendimento dos dados, analisamos a correlação entre o perfil 

motor e o QI do grupo avaliado utilizando as adaptações propostas nas etapas 

anteriores do estudo (n=23), com a hipótese de que a cognição interferisse nos 

resultados das habilidades motoras para a população com TEA.  

Os resultados indicam que houve uma correlação linear média positiva em 

relação ao QI e o DG e assim como esperado, o desempenho motor foi influenciado 

pelo QI. 

Estudos iniciais que descreveram os comprometimentos motoras no TEA  já 

relatavam essa influência, que estaria associadas à baixa habilidade de compreensão 

das orientações para realização das atividades de avaliação (GREEN et al., 2008), 

porem ao avaliarmos o resultado do presente estudo fica evidente que mesmo com 

todos os processos de adaptação, que facilitaram o entendimento das tarefas e a não 

inclusão de pessoas com TEA que apresentassem deficiência intelectual, houve uma 

correlação entre DG e QI.  

Reforçando esse achado Carvalho e colaboradores (2020) procuraram 

evidências similares, porem incluíram no processo de avaliação a análise das funções 

executivas. Os resultados apontam para forte correlação linear positiva entre QI e a 

DM, JP e DG nas tarefas que necessitariam de uma maior coordenação viso-motora 

e isso se refletiu em seu desempenho global. Além disso foram descritas correlações 

entre às áreas de avaliação e as funções executivas, os autores sugerem que as 

funções executivas e capacidade intelectual podem sim interferir nas habilidades 

motoras de pessoas com TEA. 

Ao pensarmos no perfil motor descrito na presente pesquisa que apontou maior 

comprometimento na DM, talvez esse resultado pudesse ser justificado por uma 

correlação com o QI porem não foi evidenciada essa correlação. 
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Em contra ponto ao nosso achado a literatura aponta para uma forte correlação 

entre à DM e o QI em pessoas com TEA sem deficiência intelectual, sugerindo que a 

capacidade intelectual dessas pessoas pode ser um preditor para comprometimentos 

motores em relação à DM (HIRATA et al., 2014; YU et al., 2018a). Apesar disso os 

resultados de Yu e colaboradores (2018b) não apontam para uma correlação com o 

desempenho motor global dos participantes do estudo, talvez esse comprometimento 

possa estar mais evidente em tarefas mais complexas de habilidade.  

Apesar das descrições da literatura os resultados da presente pesquisa não 

evidenciaram correlações entre o QI e às áreas de avaliação, talvez isso pudesse ser 

justificado pelos processos de adaptação já que nossos resultados apontam para 

melhores desempenho motores do grupo quando comparados a outros estudos.  

Mesmo com os resultados desta pesquisa e às evidências cientificas 

apresentadas, ainda estamos longe de compreender a real causa dos 

comprometimentos motores no TEA, essa compreensão poderiam contribuir para o 

desenvolvimento de métodos mais adequados de intervenção, como já analisado e 

descrito em outros quadros como a Síndrome de Down, Paralisia cerebral e em 

crianças que apresentem déficits sensoriais (VIRJI-BABUL et al., 2006; HADDERS-

ALGRA et al., 2001; RINE et al., 2004).  

Porem ao avaliarmos o desempenho motor mesmo em pessoas com 

desenvolvimento típico utilizando uma escala de avaliação, devemos considerar 

aspectos mais amplos para descrição de como esses comprometimentos poderiam 

interferir negativamente em seu dia a dia, isso se reflete no grupo estudado que apesar 

das descrições de comprometimentos severos em relação ao seu desenvolvimento 

motor a compreensão de como isso interferiria em suas AVDs ainda é fonte de 

discussão tanto no meio de pesquisa quanto no meio clinico.  

Apesar das descrições do estudo, alguns pontos não foram considerados nos 

processos de avaliação e poderiam influenciar no desempenho motor do grupo 

avaliado, embora tenhamos uma amostra homogenia considerando seu perfil 

cognitivo, não foram considerados aspectos socioeconômicos, relação de 

intervenções ou prática de atividades físicas, processos de intervenção educacional e 

a utilização de medicamentos.  
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Além disso a amostra avaliada foi composta por pessoas com diagnóstico 

médico de TEA, não sendo possível consultar qual instrumento foi utilizado para a 

confirmação deste diagnóstico. Contudo o que pudemos observar na prática clínica 

talvez essa ainda seja uma grande limitação na avaliação dessas pessoas em nosso 

meio.  
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6. CONCLUSÃO  

A tradução e adaptação transcultural da banda 03 (11 a 16 anos) da escala 

MABC-2 para a cultura brasileira foi concluída com índices considerados satisfatórios 

para consistência interna, tanto para as oito tarefas, quanto para as três áreas de 

avaliação. Os aspectos de validade e confiabilidade da escala apresentaram índices 

de estabilidade e equivalência excelentes e a consistência interna quase perfeita. 

A análise realizada pelos especialistas apontou para dificuldades de 

compreensão no processo de avaliação de pessoas com TEA quando utilizada a 

escala MABC-2 (Banda 03) e os processos de adaptação minimizaram essas 

dificuldades refletindo em melhores pontuações. 

Considerando os resultados obtidos pudemos estabelecer um protocolo mais 

adequado para avaliação, incluindo figuras e materiais que se apresentaram como 

facilitadores nos processos de compreensão, estabelecendo um ambiente mais 

adequado para avaliação de uma população que apresenta características de 

compreensão tão distinta.  

A descrição do perfil motor apontou para comprometimentos motores 

significativos em uma grande parte do grupo estudado. Na classificação do sistema 

de semáforos da escala, os maiores comprometimentos para a amostra avaliada 

foram observados nas tarefas de DM, sugerindo-se, a partir desses dados, atenção 

aos programas de intervenção voltados à destreza manual para o público com TEA. 

Além disso os resultados de correlação apontam para uma correlação média entre o 

DG e o QI, sugerindo que o DG foi influenciado pela capacidade cognitiva, reforçando 

a necessidade de adaptação do instrumento. Desta forma, as hipóteses iniciais do 

estudo foram confirmadas. 

Essa pesquisa amplia os conhecimentos em relação às características motoras 

em pessoas com TEA em nossa cultura e contribui para melhor entendimento de como 

os processos de avaliação devem ser adaptados considerando o perfil do público alvo. 

Novas pesquisas poderão trazer maior conhecimento sobre como as características 

clínicas do TEA podem influenciar nos aspectos de avaliação e intervenção motora 

para esta população.   
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PAIS ou RESPONSÁVEIS pelo Sujeito de Pesquisa 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa. Adaptação Transcultural do 

MABC-2 e evidências de validade para os Transtornos do Espectro Autista na faixa etária de 11-

16 anos, que se propõe caracterizar o desempenho psicomotor de crianças e adolescentes com TEA 

referente aos aspectos de preferência e assimetria manual, destreza manual, habilidades com bola, 

equilíbrio, coordenação motora, esses procedimentos serão filmados. Os dados para o estudo serão 

coletados por meio do preenchimento de uma ficha de identificação e dos testes de avaliação de 

coordenação motora global e fina utilizando a escala de avaliação Movement Assessment Battery for 

Children – segunda edição (MABC-2) e Escala Wechsler Abreviada de Inteligência – WASI. 

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. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento de 

eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a permissão para participar 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 da Pesquisa:  Ms. Ricardo Henrique Rossetti Quintas     

(19) 981641822, e-mail: ricardo.quintas@uol.com.br 
 

Nome da Orientadora da Pesquisa: Prof. Dr. Silvana M Blascovi de Assis 

Telefone: (11) 21148247 e-mail: silvanablascovi@mackenzie.br 
 

 

Nome do Sujeito da Pesquisa:____________________________________________________. 
 

 

Nome do responsável pelo Sujeito da Pesquisa:_______________________________________ 
 

 

Assinatura: __________________________________. 
 

 

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. 

 

 

_______________,______de_________________de 2019. 

 

02 - Parecer Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  
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03  - Contrato de autorização para o estudo. 
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04 – Carta de reconhecimento da versão Brasileira da Banda 03 da escala MABC-2.  

 

 
 

 

16 August 2018 

 

 

 

 

Dear Ricardo 

 

Thank you for sending us a copy of your translation (Portuguese/Brazilian Band 3 record form 

– Movement ABC-2) for which you were given permission to translate in the agreement dated 

7 December 2016.  This agreement enables use of this translation in your research into validity 

with children with Autism Spectrum Disorders with Prof. Dr. Susi Mary de Souza Fernandes, 

Prof. Dr. Ana Alexandra Caldas Osorio and Prof. Dr. Silvana Maria Blascovi de Assis. 
 

 Yours sincerely 

      
Faye Henchy      

Pearson Clinical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PEARSON  

CLINICAL ASSESSMENT 

Ricardo Henrique Rossetti Quintas  

Mackenzie Presbiterian University 

Street Consolação N:930  

São Paulo     

Brazil  

 

80 Strand 
London WC2R 0RL 
United Kingdom 
 
 
www.pearsonclinical.co.uk 
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05 – Ficha de avaliação da versão Brasileira da banda 03 da escala MABC-2. 

 

 


