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Resumo 

Este estudo tem como objectivos: (1) identificar dificuldades motoras específicas em 
crianças e jovens com S.A. (2) verificar a possibilidade de definição de um perfil motor 
típico na S.A. e (3) relacionar os perfis de proficiência motora da criança com S.A. com 
os perfis de proficiência motora da criança atípica. 

Os valores utilizados na comparação da proficiência motora dos jovens com S.A. e 
jovens sem qualquer perturbação do espetro autista, foram os referidos e 
padronizados na bateria de testes de proficiência motora de Bruininks-Oserestky.  

Foi aplicada a forma reduzida do teste de proficiência motora de Bruininks-Oserestsky 
a uma amostra de 11 jovens do sexo masculino, com S.A. comprovado por atestado 
médico, com idades compreendidas entre os 8 anos e 4 meses e os 18 anos e 5 
meses.  

Em relação aos resultados obtidos estes referem dificuldades motoras em todos os 
jovens da amostra, verificando-se alguma variabilidade nestas dificuldades mas, sendo 
possível traçar-se um perfil motor específico, em virtude das áreas fracas e fortes 
identificadas se situarem ao nível das mesmas componentes motoras. 

Os melhores resultados na motricidade fina foram encontrados no subtestes - precisão 
motora fina e os resultados mais fracos no subteste – destreza manual. Na 
motricidade global verificaram-se os melhores resultados no subteste - coordenação 
bilateral e os desempenhos mais baixos no subteste – força. 

Em relação à totalidade dos subitens verificaram-se as melhores pontuações no 
subitem - desenhar linhas através de percursos- labirintos e os desempenhos mais 
baixos no subitem - flexões de braços com pernas em flexão.  

A proficiência motora dos jovens situou-se muito abaixo da esperada para as suas 
idades, quando comparados com jovens da mesma idade, sem perturbações do 
movimento e com a mesma problemática - S.A. 

Não se verificaram diferenças na proficiência motora dos dois grupos de idades, ao 
contrário do que seria de esperar. 

Verificou-se uma correlação significativa da variável atenção e esforço com a 
motricidade fina e uma correlação altamente significativa da variável compreensão 
com a motricidade global. 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: Síndrome de Asperger, Proficiência Motora, Teste de Bruininks-
Oseretsky, Desenvolvimento Motor. 
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Abstract 

This study aims: 1) to identify specific motor difficulties in children and young people 
with A.S. 2) to verify the possibility of a definition of a motor profile typical to A.S., and 
3) to compare the profiles of motor proficiency of those young individuals with A.S. with 
the profiles of motor proficiency of atypical young individuals. 

The values used to compare motor proficiency of young individuals with and without 
autistic spectrum disorders were those included and standardized in the Bruininks-
Oseretsky test of motor proficiency. 

This study chose the brief form of the Bruinings-Oseretsky Test of Motor Proficiency. It 
was used in a sample of 11 young male individuals with AS confirmed by a medical 
certificate, aged from 8 years and 4 months to 18 years and 5 months. 

The results obtained point to motor difficulties in all of the individuals of the sample. 
There is some variability in such difficulties but it is possible to draw a specific motor 
profile since the weak and the strong areas which were identified lie at the level of the 
same motor components.   

The best results concerning fine motor skills were found in the fine motor precision test, 
and the weakest results in the manual dexterity test. For gross motor skills, the best 
results were found in the bilateral co-ordination subtest and the lower performances in 
the strength subtest. 

Concerning global sub-items results, the best performances were found in the sub-
item: drawing lines through courses-labyrinths, and the lower performances in the sub-
item:  arms flexions with legs in flexion. 

The motor proficiency of the young individuals stands in a much lower level than 
expected for their ages when compared with young people of the same age, without 
motor difficulties but with the same AS condition. 

Contrary to what could be expected, the two age groups did not present motor 
proficiency differences.  

It was observed a significant relation between the variable attention and effort and fine 
motor skills, and a highly significant relation between the variable understanding and 
gross motor skills.  

 

 

 

 

Key-words: Asperger syndrome, motor proficiency, Bruininks-Oseretsky tests, motor 
development 
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Introdução 

 

O estudo do desenvolvimento motor é de extrema importância na medida em que é 
através da ação motora que a criança, numa primeira fase, interage com o mundo e 
com as pessoas que a envolvem. Conhecer a sequência das aquisições motoras 
permite identificar que desvios existem a este processo de desenvolvimento e, por 
conseguinte, identificar precocemente perturbações de desenvolvimento. 

  

Actualmente, apesar de existirem vários estudos sobre o desenvolvimento motor do 
ser humano em que se identificam fases de desenvolvimento e delineiam factores 
associados, como o momento de início destas fases, só muito recentemente estudos 
se têm centrado nas alterações motoras do desenvolvimento humano. 

 

Como se trata de uma área do desenvolvimento humano com poucos conhecimentos 
científicos fundamentados, só muito recentemente é que começam a existir testes  
normalizados com validade e fiabilidade aferidas. Nesta sequência, o teste de 
proficiência motora de Bruininks-Oseretsky, apesar de ainda não se encontrar 
normalizado para a população portuguesa, é um dos mais utilizados em Portugal, no 
estudo do desenvolvimento motor e na detecção da disfunção motora e avaliação da 
proficiência motora, numa faixa etária bastante ampla - entre os 4 anos e os 21 anos e 
11 meses.  

 

Tem sido de grande importância quer no âmbito clínico quer no educacional, pois pode 
ser utilizado nas suas formas longa, composta ou reduzida, consoante os objetivos 
que se pretendem atingir - despiste e/ou diagnóstico de disfunções motoras – e, por 
conseguinte, permite pensar na intervenção precoce e elaboração de estratégias 
adequadas. 
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Os estudos sobre o distúrbio nas praxias começam a definir-se a partir das pesquisas 
fundamentalmente clínicas da neurologia do início do século XX. A partir de 
determinadas lesões cerebrais verificam-se perturbações motoras no que se refere à 
execução de movimentos.  

O movimento é um factor fundamental no desenvolvimento físico, cognitivo e social do 
ser humano. 

Os sinais observados através do movimento são os primeiros a serem detetados na 
criança, podendo observar-se durante o primeiro ano de vida dificuldades no 
desenvolvimento motor, nomeadamente nos reflexos, nas posturas precoces, no tipo e 
evolução da marcha, no posicionamento e no comportamento das mãos. 

A investigação recente indica que padrões atípicos de movimento podem ser 
detectados em bebés que mais tarde desenvolvem sinais clínicos de S.A. 

Teitelbaum et al. (1998), Dawson & Watling (2000) e Miller & Ozonoff (2000) 
analisaram as posturas e movimentos precoces de crianças com diagnóstico de 
autismo e S.A., verificando que, embora com manifestações diversas, todas elas 
apresentaram distúrbios nos padrões motores que podem ser detetados logo aos 6 
meses de idade. 

O movimento deve ser equacionado tendo como base uma estrutura que supõe uma 
integração de mecanismos neurofisiológicos, dependente da evolução dos sistemas 
piramidal e extrapiramidal. O primeiro é responsável pela motricidade fina, voluntária e 
ideomotora e o segundo constitui o fundo tónico motor automático. Devemos 
igualmente referir o sistema cerebeloso, responsável pela harmonia espacial do 
movimento. Aquele sistema contribui para manter o equilíbrio e ajuda a relacionar 
padrões de movimentos. De acordo com Morato (1986), o cerebelo desempenha um 
papel na regulação da adaptação postural e na iniciação, execução e finalização dos 
movimentos voluntários, coordenando as principais vias sensoriais e motoras e 
permitindo o jogo harmonioso dos movimentos agonistas e antagonistas. Os efeitos e 
as lesões sobre os diferentes níveis estruturais do cerebelo são vários e caracterizam-
se, principalmente, por problemas graves quer ao nível da motricidade estática quer da 
dinâmica e por défices globais de controlo motor. Ao nível do equilíbrio estático e da 
marcha verifica-se um alargamento da base de sustentação. Em relação à execução 
de movimentos, estes traduzem-se por uma amplitude alterada no espaço – dismetria, 
por perturbações na coordenação do tempo como um atraso em começar ou finalizar 
um movimento - discronometria e pela incapacidade de execução rápida de 
movimentos alternados – adiadococinésias (Morato, 1986, cit. Duarte, Cláudia, 2011, 
p.1).  

Pesquisas recentes (Silva e Kleinhans, 2005) sugerem que o cerebelo possa estar, 
ainda, envolvido com a memória de trabalho, intenção, organização temporal e 
controlo de actos impulsivos. Estes estudos sugerem que pessoas com alterações 
cerebelosas se tornam mais lentas e simplificam os movimentos, como estratégia de 
compensação da falta de dados sensoriais de qualidade. Morato (1986) refere que não 
existe uma única estrutura responsável pela organização da motricidade, mas, sim, 
vários sistemas de controlo implicados (cortico-talâmicos-cerebelosos). Se em 
qualquer destes sistemas não se observar equilíbrio de funcionamento e relação com 
os outros, verificam-se alguns sintomas de debilidade motora, instabilidade 
psicomotora ou de desorganização práxica.  
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“O movimento é sempre um testemunho das relações e (co) relações entre os aspetos 
periféricos (músculos e órgãos sensoriais) e os aspetos do centro (cérebro)” (Fonseca 
e Mendes, 1998, cit. Silva, Elvira p.14). 

O conceito de “descoordenação motora” não está operacionalmente definido. “A 
descoordenação é a imperfeição habitual dos movimentos. Dizemos que alguém é 
inábil quando não consegue executar o que gostaria de fazer ou aquilo que 
gostaríamos de o ver fazer. Todos os factores que intervêm na execução de um 
movimento podem, portanto, pela sua insuficiência, tornar-se uma causa de 
descoordenação” (Wallon,1986, p.26). Ao contrário, diz-se que os indivíduos possuem 
boa coordenação quando se movem facilmente e a sequência e a sincronização dos 
seus actos são bem controladas. Este elemento essencial de desempenho motor não 
é facilmente medido de modo objectivo, embora a realização perfeita em qualquer 
evento implique boa coordenação. 

A coordenação de movimentos exige a presença de posturas suficientemente 
integradas e assumidas. De uma forma geral, um indivíduo terá uma função de 
execução precisa e ajustada se efectivamente as estruturas de equilibração estiverem 
intactas. Assim, se existirem problemas nas estruturas de equilibração, existem 
necessariamente problemas de coordenação e de motricidade fina. A eficiência 
motora, ou seja a adaptação correta das praxias, aparece tanto ao nível dos grandes 
segmentos e da sua orientação no espaço, como ao nível da motricidade fina. A 
possibilidade de manter uma posição no espaço é o suporte da eficiência motora, que 
é o mesmo que o equilíbrio postural que facilita a disponibilidade gestual, a precisão 
do acto voluntário e o livre jogo dos automatismos (Neto, 2003, p.23). Para existir 
eficiência motora também são necessários a integridade do sistema sensorial e o 
desenvolvimento normal do esquema corporal. 
 
Ao contrário da existência de variados estudos sobre o desenvolvimento motor e as 
fases que o constituem são poucos os estudos sobre a “disfunção motora” e, embora 
continue a existir falta de consenso em relação à inabilidade motora na S.A., enquanto 
critério de diagnóstico desta, e, não sendo esta considerada como característica 
obrigatória para a caracterização da síndrome, esta é considerada por muitos autores, 
como característica fundamental da S.A. Esta característica não se verifica 
necessariamente em simultâneo em todas as pessoas com S.A. 
 
As alterações motoras que se têm verificado na S.A. (Mari et al., 2003) são muitas 
vezes consideradas como um indicador ou sinal precoce das perturbações do espetro 
autista (PEA). Enticot et al., (2006) referem que as dificuldades de movimento 
constituem uma característica determinante na trajetória do autismo e Asperger. A 
investigação refere que 50% a 90% das crianças e adultos com S.A. têm problemas de 
coordenação motora (Ehlers & Gillberg, 1993; Ghaziuddin et al., 1994; Gillberg / 
Gillberg, 1989; Szatmari et al.,1990; Tantam,1991). Wing (1981) identificou os 
problemas de coordenação motora na S.A. como sendo uma das maiores 
características da S.A. Dos 34 casos estudados por Wing, 90% dos indivíduos eram 
fracos em jogos que envolviam habilidades motoras e por vezes os problemas de 
execução afetavam a capacidade para escrever ou desenhar. Tantam (1988), no seu 
estudo com 60 adultos cuja história de vida englobava excentricidade e isolamento 
social, e em que, destes, 46 tinham características da S.A., considerou a 
descoordenação como um critério para a definição da S.A. no adulto. Segundo 
Manjiviona e Prior (1995), o primeiro indicador de descoordenação motora na criança 
com S.A. refere-se ao facto de a criança iniciar a marcha alguns meses mais tarde do 
que seria de esperar. Tantam (1991) refere a descoordenação motora como uma 
característica da S.A. Mari et al., (2003) revelaram que as dificuldades no planeamento 
e coordenação motora ocorrem em simultâneo e talvez sejam “sinais neurológicos 
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ligeiros” destas perturbações. Rinehart et al. (2006) referem que não tem sido descrito 
na literatura científica o padrão exacto dos défices motores, no entanto, actualmente, 
já se sabe que os défices no planeamento motor ou movimentos atípicos podem ser 
reveladores de disfunções em determinadas áreas cerebrais como os gânglios basais 
ou o cerebelo. Segundo Gillberg (1993) e Klin (2003), a criança com S.A. possui um 
desenvolvimento motor normal, mas com algumas inabilidades psicomotoras. Gunter, 
Ghaziuddin & Ellis 2002; Manjiviona & Prior 1995; Miyara et al.,1997; Gillberg, 1989, 
referem défices na destreza motora. Nass e Gutman (1997), identificam problemas na 
coordenação motora geral, no equilíbrio, respectivamente equilíbrio dinâmico e 
estático, na força, e no tónus. Nass e Gutman 1997; Szatmari et al. (1998), referem a 
realização de tarefas manuais com menor velocidade. Gillberg (1989) refere 
peculiaridades na locomoção. Tantam (1991) e Manjiviona e Prior (1995), referem 
dificuldades nas actividades que incluem lançamentos e recepções de bola. A criança 
com S.A. pode ser imatura no desenvolvimento da capacidade de apanhar, lançar e 
pontapear uma bola. Beversdorf et al., (2001), referem alterações na caligrafia. 
Manjiviona e Prior (1995) no ritmo e imitação de movimentos. O indivíduo com S.A. 
apresenta ainda problemas com a preparação mental e o planeamento de movimento, 
com vias motoras relativamente intatas (Minshew, Goldstein & Siegel 1997; Rinehart et 
al., 2001; Rogers et al., 1996; Smith & Bryson 1998; Weimer et al., 2001). Podem 
também ter problemas com a orientação do corpo no espaço (Weimer et al., 2001) e 
com a capacidade de manter a postura (Gepner & Mestre, 2002; Molly, Dietrich & 
Bhattacharya, 2003). Algumas crianças têm problemas com o sistema vestibular que 
lhes afecta o equilíbrio, a percepção do movimento e a coordenação (Smith Myles et 
al., 2000).  
 
Volkmar et al., (1994) mostraram na aplicação de testes de motricidade que os atrasos 
motores e a descoordenação motora são muito comuns na S.A. Estudos sobre 
coordenação motora em crianças com S.A, indicam alterações motoras e referem que 
o défice de coordenação motora afecta várias capacidades relacionadas quer com a 
motricidade fina quer com a motricidade global (Ghaziuddin et al., 1994; Gillberg 1989; 
Gowen & Miall 2005; Green et al., 2002; Hippler & Klipera, 2004; Klin et al., 1995; 
Manjiviona & Prior, 1995; Miyahara et al., 1997), indicando que em todas as crianças 
com S.A. ocorrem expressões específicas de perturbação do movimento. Problemas 
na motricidade global ou fina têm sido também descritos por Dawson e Watling (2000); 
Miller e Ozonoff (2000) assim como por Provost, Lopez e Heimerl (2006), num estudo 
com perturbações do espetro autista com idades compreendidas entre os 21 e 41 
meses, que verificaram que existia atraso no desenvolvimento das habilidades 
motoras globais e finas. Teitelbaum et al. (1998, 2004) analisaram as posturas e 
movimentos precoces de crianças com diagnóstico de autismo e S.A. verificando que, 
embora com manifestações diversas, todas elas apresentaram distúrbios nos padrões 
motores que podem ser detetados logo aos 6 meses de idade.  

Teitelbaum et al. (1998, 2004) referem, relativamente ao padrão da marcha, que as 
crianças com PEA e S.A. apresentam assimetrias e atraso de desenvolvimento, 
verificando que aos 2 anos ou mesmo mais tarde possuem um padrão de marcha 
imaturo. Teitelbaum refere também que a maioria das perturbações do movimento 
observadas ocorre no lado direito do corpo, ao contrário de outras problemáticas. 

Tendo em conta este enquadramento teórico, o estudo prático que se segue tem por 
objectivo, verificar e confirmar ou eliminar as premissas que ali são referidas. A 
importância da independência da criança na realização das actividades diárias requer 
uma complexa evolução nas suas habilidades motoras. É da combinação entre 
qualidades como a velocidade, a direção, a distância, a intensidade, as relações 
espaciais e a força que é possível descobrir e construir uma “compreensão do acto 
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motor”, sendo que a sua eficiência aumenta na medida em que o cérebro e o sistema 
nervoso se desenvolvem. 

OBJETIVOS E METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO 

Tentar-se-á perceber em que áreas motoras os jovens com S.A. apresentam maiores 
dificuldades, se estas coexistem em todos eles, permitindo definir um perfil motor 
típico da S.A. e até que ponto, existem diferenças na proficiência motora destes jovens 
quando comparados com jovens da mesma idade, sem esta problemática.  

Enquadrando-se nos estudos sobre o desenvolvimento motor humano, este estudo 
tem como objectivos (1) identificar dificuldades motoras específicas em crianças e 
jovens com S.A., (2) verificar a possibilidade de definição de um perfil motor típico na 
S.A. e (3) relacionar os perfis de proficiência motora da criança com S.A. com os perfis 
de proficiência motora da criança atípica. 

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Trata-se de uma amostra de conveniência, constituída por 11 jovens do sexo 
masculino com idades compreendidas entre os 8 anos e 4 meses e os 18 anos e 5 
meses de idade. A idade média é de 14 anos e 3 meses, com um desvio-padrão de 
33,6,Tabela 1. Os jovens encontram-se a frequentar a escolaridade obrigatória, entre o 
2º ano de escolaridade e o 11º ano, todos ao abrigo do Decreto-lei 3/2008 de 07 de 
Janeiro, que regulamenta a Educação Especial; todos os jovens frequentam um 
currículo normal, com a aplicação de medidas educativas especiais, à excepção de um 
aluno que se encontra com um currículo específico individual. Todos têm um 
diagnóstico clínico de síndrome de Asperger, existindo dois com um diagnóstico 
associado de défice de atenção e concentração. Maior parte pertence a escolas do 
Concelho de Oeiras.    

                     Tabela 1 - Caracterização da amostra por idades, frequências e 

percentagens. 

          Idade      Frequência Percentagem 

 8  anos 1 9,1 

11 anos 1 9,1 

12 anos 2       18,2 

14 anos 3       27,3 

15 anos 1         9,1 

16 anos 1 9,1 

17 anos 1 9,1 

18 anos 1 9,1 

       Total          11     100,0 
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Na escolha da amostra foram considerados os seguintes critérios de seleção:  

 Idades dos jovens (entre os 4 e os 21 anos e 11 meses).  

 Obrigatoriedade de diagnóstico médico comprovativo de Síndrome de 
Asperger.  

 Autorização dos encarregados de educação (Anexo1) 

VARIÁVEIS    

Foram consideradas como principais variáveis do presente estudo as variáveis 
quantitativas: idade dos jovens e proficiência motora. A proficiência motora é 
resultante do somatório das variáveis da motricidade fina (MF) e da motricidade global 
(MG), Tabela 2.  

Tabela 2- Variáveis que constituem cada componente da motricidade fina e da 
motricidade global. 

Motricidade Fina 
 

 
Precisão Motora Fina 

 Desenhar uma linha através de um 
percurso - labirinto 

 Dobrar papel 

 
Integração Motora Fina 

 Copiar um quadrado 

 Copiar uma estrela 
 

 
Destreza Manual 
 

 

 Transferir moedas 

 

Motricidade Global 
 

 
Coordenação Bilateral 

 Saltar no mesmo sítio - ambos os 
lados sincronizados 

 Bater os pés e os dedos - ambos os 
lados sincronizados 

 
Equilíbrio 

 Andar sobre uma linha 

 Manter-se em apoio unipodal sobre 
uma trave - olhos abertos 

 
Corrida de Velocidade e Agilidade 
 

 

 Saltar em apoio unipodal no mesmo 
sítio 

 
Coordenação dos Membros 
Superiores 

 Largar e apanhar a bola - duas mãos 

 Driblar uma bola - alternando mãos 
 

 
Força  Flexões de braços - pernas em flexão 

(*) 

 Abdominais 
 Legenda: 

(*) O termo mencionado deveria ser referido como: Extensões de braços – pernas em flexão, de acordo 

com a terminologia utilizada na literatura do treino de força. 
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Foram ainda consideradas as variáveis qualitativas ordinais: atenção, fluidez do 
movimento, esforço e compreensão da tarefa, Tabela 3.  

Tabela 3- Variáveis qualitativas ordinais e respetivas mensurações 

Variáveis Qualitativas Ordinais 
 

Atenção 1-Fraco,  2-Médio, 3-Bom, 4-Excelente 

Fluidez do movimento 1-Fraco,  2-Médio, 3-Bom, 4-Excelente 

Esforço 1-Fraco,  2-Médio, 3-Bom, 4-Excelente 

Compreensão 1-Fraco,  2-Médio, 3-Bom, 4-Excelente 

 

Em relação a estas variáveis, há a referir que foram classificadas através da 
observação feita pelo examinador no decorrer do teste; o examinador foi sempre o 
mesmo; não existem critérios de categorização pré-definidos para as várias 
mensurações atribuídas.  

 

MÉTODO DE RECOLHA DE DADOS 

Para recolha de dados foi aplicada a forma reduzida da bateria de testes de 
proficiência motora de Bruininks-Oserestsky-2ª edição (Anexo 2), realizada aos fins-
de-semana nas instalações da Faculdade de Motricidade Humana, em horários que 
foram previamente estabelecidos com os encarregados de educação. O teste realizou-
se num ginásio da faculdade, em contexto de um para um, salvo 3 casos em que os 
pais estiveram presentes A maior parte das sessões teve a duração de 30 minutos. 
Algumas delas prolongaram-se um pouco mais, em virtude de se ter sentido 
necessidade de criar alguma empatia com os jovens que por vezes se encontravam 
muito reservados e nervosos.  

Foi também solicitado aos pais o preenchimento de uma ficha de recolha de dados 
demográficos (Anexo 3), para obtenção de maior número de informações. Obtiveram-
se ainda informações, através de entrevista com os professores de Educação Especial 
que acompanham os jovens na escola e com os próprios pais, presentes nas sessões. 

O teste foi aplicado tendo em conta as regras de utilização e aplicação definidas no 
manual. O avaliador foi sempre o mesmo. A aplicação do teste apenas foi realizada 
com o consentimento dos pais. Os resultados obtidos são confidenciais e o tratamento 
de dados será entregue aos encarregados de educação. 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

O instrumento de avaliação utilizado foi a forma reduzida do teste de proficiência 
motora de Bruininks-Oserestsky - 2ª edição (BOT-2). Este teste é, desde a sua 
publicação, em 1978, o método de avaliação com referência à norma mais utilizado no 
estudo da proficiência motora na população com deficiência, embora não se encontre 
normalizado para a população portuguesa. Fornece uma avaliação da proficiência 
motora especialmente se uma das preocupações tem a ver com a descoordenação 
motora, pois consegue identificar défices da capacidade motora em indivíduos com 
problemas ligeiros a moderados de controlo motor, é de fácil aplicação e pontuação e 
é divertido para os examinandos. É um teste credível, com bons indicadores de 
validade e fiabilidade e actualmente de ampla aplicação quer na Psicologia quer na 
Educação. A sua aplicação pode ser feita em crianças e jovens entre os 4 anos de 
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idade e os 21 anos e 11 meses. É constituído por quatro grandes áreas de 
funcionamento motor, respetivamente: controlo manual fino, coordenação manual, 
controlo corporal e força e agilidade, cada uma delas possuindo dois subtestes que 
avaliam um aspeto específico das habilidades motoras, a precisão motora fina (PMF), 
a integração motora fina (IMF), a destreza manual (DM), a coordenação bilateral (CB), 
o equilíbrio (E), a corrida de velocidade e agilidade (CVA), a coordenação dos 
membros superiores (CMS) e a força (F), Tabela 4. 

Tabela 4 - Áreas de funcionamento motor e respetivos subtestes  

Domínio Motor Global 

Controlo 

Manual Fino 

Coordenação Manual Controlo Corporal Força e Agilidade 

 

PMF 

 

IMF 

 

DM 

 

CMS 

 

CB 

 

E 

 

CVA 

 

F 

 

Estes subtestes dividem-se por dois grandes grupos, o da motricidade fina (MF) e o da 
motricidade global (MG). A motricidade fina é constituída pelos subtestes: PMF, IMF e 
DM. A motricidade global é constituída pelos subtestes: CB, E, CVA, CMS, F. Cada 
um destes subtestes é constituído por sua vez por um ou dois itens, Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Subtestes e itens da forma reduzida do teste de proficiência motora de 

Bruininks-Oseretsk 

Subteste 1- Precisão Motora Fina 
Conjunto de actividades que requerem um controlo preciso dos dedos e movimentos 
da mão. 

 Desenhar uma linha, por um 
percurso, delimitado por linhas 
laterais. 

 Dobrar papel por cima de linhas 
pré-definidas. 
 

 

Subteste 2 – Integração Motora Fina 

Envolve a motricidade fina na realização grafomotora avaliando a habilidade para 
integrar estímulos visuais conjuntamente com o controlo motor. 

 Copiar um quadrado  Copiar uma estrela 

 

Subteste 3 - Destreza Manual 
Envolve o controlo e a coordenação das mãos e braços, na manipulação, 
principalmente de objetos pequenos. Mede a velocidade de realização da tarefa. 

 Iniciando a tarefa com a mão dominante, transferir uma moeda de cada vez, 
para a outra mão e, com esta, colocá-la numa caixa. Transferir o maior 
número de moedas possível em 15 segundos 
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Subteste 4 - Coordenação Bilateral  
Avalia a habilidade da criança em coordenar as mãos e os pés em movimentos 
dissociados sequenciais e simultâneos, utilizando ambos os lados do corpo. 

 Saltar no mesmo sítio, com 
ambos os lados sincronizados, 
braço e perna direitos trocam com 
braço e perna esquerdos. Realizar 
5 saltos corretos. 

 Bater o pé e o dedo do mesmo 
lado, sincronizadamente, 
alternando ora um lado ora o 
outro, com movimentos contínuos. 
Realizar seguidos 10 batimentos 
corretos. 

 

Subteste 5 - Equilíbrio 
Avalia a habilidade da criança na coordenação corporal dos grandes grupos 
musculares que mantêm o equilíbrio postural numa posição estática unipodal e num 
deslocamento dinâmico.  

 

 Andar sobre uma linha, iniciando 
com o pé preferencial, com mãos 
colocadas na cintura. 
 

 Manter-se em apoio unipodal, 
sobre o pé preferencial sobre uma 
trave, de olhos abertos, com mãos 
na cintura e mantendo a outra 
perna em flexão de 90 graus. 

 

Subteste 6 - Corrida de Velocidade e Agilidade 
Avalia a habilidade de controlar e coordenar grandes grupos musculares envolvidos 
na locomoção. 

 Saltar em apoio unipodal no mesmo sítio, saltando sobre o apoio da perna 
preferencial, a outra perna a 90 graus, mãos na cintura, durante 15 segundos. 

 

Subteste 7- Coordenação dos Membros Superiores 
Avalia a coordenação óculo-manual. 

 Com braços em extensão, largar e 
apanhar uma bola de ténis, com 
as duas mãos. 

 Driblar uma bola de ténis 
alternando mãos. 
 

 

Subteste 8 - Força 
Avalia a força do membro superior e a força da região anterior do tronco.  

 Flexionar e estender os braços, 
movimentado simultaneamente 
todo o corpo para baixo e cima, 
com pernas em flexão, durante 30 
segundos 

 Abdominais - partindo da posição 
inicial de deitado no chão com 
pernas em flexão e membros 
superiores ao lado do tronco, 
realizar a elevação da cintura 
escapular e voltar à posição 
inicial, repetindo o movimento 
durante 30 segundos. 

 

Antes da aplicação do BOT-2 dever-se-á garantir que as condições de aplicabilidade 
estão preparadas. Procede-se em seguida à verificação da mão preferencial no 
desenho e no lançamento e à verificação preferencial do membro inferior. As provas 
possuem uma ou duas tentativas, registando-se sempre a melhor prestação 
desenvolvida. Os valores obtidos em cada um dos itens foram convertidos em pontos 
e estes transformados em resultados padronizados de acordo com as regras de 
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cotação da BOT-2 e verificados para cada idade. Os resultados obtidos para a MF e 
MG, são o resultado do somatório dos vários subtestes que as constituem. O 
somatório da MF com a MG, dá-nos o valor da proficiência motora (PM). Os itens: 
atenção, fluidez do movimento, esforço e compreensão, contemplados na bateria e a 
ter em consideração no desempenho das provas pelo examinado, são avaliados 
qualitativamente, existindo subjetividade na sua avaliação, em virtude da inexistência 
de especificação de critérios de avaliação das mesmas. No entanto a sua avaliação foi 
realizada sempre pelo mesmo observador, minimizando este erro.  

 

MÉTODOS DE ANÁLISE DE DADOS 

Como se trata de um estudo exploratório e descritivo foi utilizada estatística descritiva 
por meio de tabelas de frequência, parâmetros de tendência central e dispersão, 
nomeadamente média, desvio padrão, mínimos e máximos. 

A correlação entre as variáveis qualitativas e a MG e MF foi feita através da aplicação 
do teste de Spearman. 

A comparação entre os dois grupos de idades através do teste Mann-Whitney.  

A estatística gráfica foi utilizada de acordo com os objetivos para uma melhor 
clarificação dos dados. A probabilidade de erro escolhida foi de p = 0.05. 

O sistema informático utilizado no tratamento de dados foi o sistema SPSS, versão 19. 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os dados obtidos foram apresentados e discutidos da seguinte forma: 

                  - Procedeu-se primeiro a uma descrição individual sobre cada jovem, tendo 
em conta as informações obtidas pelos seus encarregados de educação na ficha de 
recolha de dados demográficos, pelos professores de educação especial e pela 
observação realizada na execução das provas efectuadas (Anexo 4). Finalizou-se com 
um resumo global da amostra, realizada através de uma análise de conteúdo, tendo 
em conta a análise das informações fornecidas por pais e professores. Foi também 
alvo de observação e quantificação a qualidade da prestação motora, quer global quer 
fina, dos jovens, a sua atenção, esforço e compreensão. A fiabilidade da análise global 
confirmou-se através dos resultados da Bot-2. 

                   - Em seguida fez-se uma análise dos resultados obtidos por cada jovem 
em cada subteste da BOT-2, cruzando-se estes dados com o resumo global da 
amostra e relacionaram-se as variáveis qualitativas: atenção, fluidez do movimento, 
esforço e compreensão com a MF e a MG. 

                   - Verificou-se ainda se existem diferenças nos resultados da PM dos 
jovens com S.A., da amostra em estudo, quando comparados com jovens sem 
qualquer perturbação do movimento e com jovens com S.A. 

                   - Por último, a amostra foi dividida em dois grupos: grupo dos mais novos 
(G1-8 anos e 4 meses -14 anos e 5 meses) e o grupo dos mais velhos (G2-14 anos e 
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6 meses e 18 anos e 5 meses) e foi feita a comparação entre estes para se verificar 
se existem diferenças na proficiência motora, pois espera-se que as crianças mais 
velhas tenham melhor desempenho que as mais novas. 

Resumo global da amostra 

De uma forma geral e em forma de conclusão, pode referir-se em relação à amostra 
em estudo, que a atitude relacional dos jovens foi considerada satisfatória em 7 jovens 
(1, 3, 5, 8, 9, 10 e 11) em virtude da existência de uma certa reserva e timidez, boa em 
3 (4, 6 e 7) e excelente no jovem 2. 

Com pouco contacto ocular existiram 6 jovens (1, 3, 5, 7, 8 e 9) e, estabelecendo um 
contacto ocular ”normal “, verificaram-se 5 jovens (2, 6, 10, 4 e 11). 

Verificou-se que 5 jovens (1; 5, 7, 8 e 10) apresentaram uma pega do lápis que não é 
funcional para a realização da escrita, verificando-se em todos eles disgrafia e 
macrografia. A pega funcional do lápis foi apresentada por 6 jovens (2, 4, 6, 3 e 11). 

A lateralidade apresentou-se definida à direita em ambos os membros (superior e 
inferior) em 6 jovens (1, 2, 4, 7, 8 e 10) e definida de forma cruzada em 4 jovens (3, 5, 
9 e 11). 

Observaram-se 2 jovens (5 e 8) com muito pouca auto-estima e auto-confiança, assim 
como, grande dificuldade em lidar com a frustração, fatores que influenciaram o seu 
nível de prestação motora. 

Nos exercícios de motricidade global a realização de movimentos foram executados 
com fraca coordenação, fluidez e agilidade, verificando-se movimentos de extensão 
exagerada dos membros superiores e afastamento exagerado dos membros inferiores, 
em 6 jovens (1, 5, 4, 9, 3, e 10). Ao contrário, 5 jovens (2, 6, 7, 8 e 11), realizaram as 
atividades de motricidade global com alguma facilidade e destreza de movimentos. 

6 jovens (1, 2, 3, 6, 8 e 9) tiveram antecedentes de prática de atividade física. 
Atualmente 9 jovens (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10) apenas praticam atividade física na 
escola, na disciplina de Educação Física e, só 2 (8 e 11), praticam na escola e no 
exterior.  

4 jovens (1, 3, 5 e 6) referem que não gostam de atividades desportivas e 7 referem 
gostar (2,4, 7, 10, 8, 9 e 11).  

Em relação à medicação e apoio em psicomotricidade, verificou-se que não tomam 
qualquer tipo de medicação, 4 jovens (1, 3, 4 e 10) e 6 tomam medicação (2, 5, 6, 8, 9 
e 11). Atualmente têm apoio em psicomotricidade 4 jovens (3, 6, 8 e 10), existindo 1 
jovem (5), que foi acompanhado, mas que deixou este apoio e, 3 jovens (1, 2 e 6), que 
nunca tiveram este tipo de apoio. Não se obteve informação neste aspeto em relação 
a 3 jovens (4, 7 e 9). 

Verificaram-se precocemente alterações no desenvolvimento motor de 4 jovens (3, 6, 
9 e 8), especificamente no que diz respeito a atividades que impliquem a motricidade 
fina, como apertar os atacadores e abotoar/desabotoar botões. No restante da 
amostra não se salientam quaisquer alterações do comportamento motor. 

Especificamente nas provas do BOT-2, verificaram-se evidentes dificuldades motoras 
de 2 jovens (1 e 5) na prova de CVA - saltar em apoio unipodal; CB - saltar no mesmo 
sítio – mesmos lados sincronizados, por 2 jovens (4 e 10) salientando-se neste caso 
que 10 apenas conseguiu realizar um salto no mesmo sítio; DM - transferir moedas (1 
e 3), realizando movimentos muito lentos de transporte das moedas de uma mão para 
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a outra; E- manter-se sobre uma linha em apoio unipodal (5 e 8) e E - andar sobre 
uma linha (5 e 8). Na prova de CMS - driblar uma bola alternando mãos, o jovem (5) 
apresentou grandes dificuldades de compreensão da execução da tarefa em virtude 
do seu elevado nível de desatenção. 

 

Análise dos resultados obtidos por cada jovem em cada subteste da BOT-2. 

Em relação aos resultados obtidos da aplicação da BOT-2 e em relação à MF, 
verificaram-se os melhores resultados nas provas de precisão motora fina (PMF), 
seguida das provas de integração motora fina (IMF) e destreza manual (DM), Figura 1. 

 

Figura 1 – Resultados individuais dos jovens da amostra de estudo nos itens que 
compõem a MF. 

Estes resultados vão de encontro ao observado, tendo-se verificado maiores 
facilidades de realização nas provas de PMF, com excepção do jovem 8 que em 
virtude da sua imaturidade e relutância a atividades que impliquem a utilização do lápis 
e realização de grafismos, obteve um resultado francamente baixo. Apesar de maior 
parte dos jovens realizar uma pega incorreta do lápis a prova de PMF- labirintos foi 
realizada com sucesso. O facto de não existir “tempo de prova” facilitou a realização 
com sucesso.  

Verificaram-se maiores dificuldades nas provas de IMF, principalmente na prova: 
copiar uma estrela. Os resultados mais baixos foram atribuídos aos jovens (5 e 8). 
Estas dificuldades talvez possam ser justificadas, pela dificuldade inerente a 
praticamente todos na coordenação óculo-manual, visível pela disgrafia e macrografia 
existentes.  

A prova de destreza motora foi a que obteve maior variabilidade de resultados 
intragrupo, com o desempenho mais fraco no jovem 8 e o melhor resultado em 2. Mais 
uma vez nesta prova a imaturidade de 8 assim como a sua dificuldade em lidar com a 
frustração e relutância à escrita influenciaram a sua prestação motora. Ao contrário, a 
segurança, maturidade e controle quer emocional quer motor do jovem 2 contribuíram 
para o seu sucesso. 
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Os fracos desempenhos na prova de DM podem ser explicados pelo facto de esta 
prova para além da coordenação bilateral exigir velocidade de realização, tendo sido a 
maior dificuldade dos jovens exatamente a velocidade de transferência das moedas de 
uma mão para a outra, à excepção do 2,  

Relativamente aos subitens que constituem a MF, verificou-se que a melhor prestação 
foi realizada na prova de PMF- desenhar linhas através de percursos-labirintos, com 
90,9% da amostra a realizar a prova com sucesso, seguindo-se a prova de IMF- copiar 
um quadrado, com 81,8% da amostra a cumprir todos os critérios solicitados, 72,7% 
da amostra realizou com sucesso a prova de IMF- copiar uma estrela; 54,5% obteve 
sucesso na prova de PMF- dobrar papel e apenas 9,1% da amostra conseguiu atingir 
o objetivo estipulado para a prova de DM - transferir moedas, tendo nesta última o 
grosso da amostra obtido 27,3% com uma concretização de 13-14 moedas 
transferidas, (Anexo 5).  

No que se refere à MG, Figura 2, os resultados da prova de CB tiveram pouca 
variabilidade à exceção dos resultados de 8  e 10, considerados bastante fracos. 
Nesta prova há a salientar a fraca qualidade na execução do movimento, verificando-
se movimentos muito amplos dos membros inferiores, com extensão exagerada dos 
membros superiores e com uma prestação motora sem ritmicidade. 

 

Figura 2 – Resultados individuais dos jovens da amostra de estudo nos itens que 
compõem a MG. 

Na prova de E verificaram-se maiores dificuldades de realização por todos os jovens 
principalmente na prova E- manter-se em apoio unipodal sobre uma trave de olhos 
abertos.  

A prova de CMS não teve grande variabilidade de resultados intra-grupo. Na prova 
CMS- largar e apanhar a bola com as duas mãos, foi também notória a fraca qualidade 
da execução motora, verificando-se exagerada extensão e elevação dos membros 
superiores. 

A prova com resultados mais variados intra-grupo foi a prova de CVA, apresentando 
resultados muito baixos de alguns jovens (9, 5, e 8) e resultados muito bons de outros 
(2, 4 e 11). A prova com desempenhos mais fracos foi a prova de força, principalmente 
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a prova, F- flexões de braços com pernas em flexão. A falta de prática de exercício 
físico foi um dos factores que decerto influenciou o resultado desta prova. 

A análise dos resultados nos subitens da MG, referem as melhores prestações nas 
provas de CB - bater os pés e os dedos com ambos os lados alternadamente (90,9%), 
seguida da prova de CMS - largar e apanhar uma bola com as duas mãos (81,8%), e 
E - andar sobre uma linha (72,7%).  

As provas com resultados médios foram as de CVA - saltar no mesmo sítio com 
ambos os lados alternados (63,6), Equilíbrio - manter-se em apoio unipodal sobre uma 
trave- olhos abertos (45,5) e CMS - driblar uma bola alternando mãos (45,5). 

Por último as provas com desempenhos mais fracos foram as de F- flexões de braços 
com pernas em flexão e F- abdominais, ambas com apenas 9,1% de sucesso. Na 
primeira prova de força o grosso da amostra situou-se nos 36,4% com 3-5 flexões 
realizadas e na segunda o grosso da amostra situou-se nos 27,3% com 6-10 
abdominais realizados, (Anexo 6). 

Os resultados mais fracos do jovem 8 tanto na MF como na MG, explicam-se pela sua 
imaturidade, grande dificuldade em lidar com a frustração, desistindo mesmo antes de 
iniciar a tarefa, dificuldades em cumprir regras, baixa auto-estima e auto-confiança e 
diagnóstico associado de perturbação de défice de atenção e concentração. Este é um 
jovem com capacidades motoras, mas que em virtude de todos estes factores, obteve 
resultados muito baixos na sua proficiência motora. O segundo resultado mais baixo 
também se deveu a um jovem com semelhante caracterização, 5, que embora um 
pouco mais velho, possuía uma baixa auto-estima uma problemática associada de 
perturbação da atenção e hiperatividade e pouca capacidade de lidar com a 
frustração, desistindo facilmente. O facto de não estar medicado na altura em que 
realizou as provas também pode ter sido um factor agravante dos seus fracos 
resultados.  

No que diz respeito às variáveis qualitativas, Tabela 6, verificou-se que 2 jovens 
apresentaram níveis de atenção bons (1 e 4), 7 excelentes (2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11), 1 
médio (5) e1 fraco (8). 

        Tabela 6 - Resultados das variáveis qualitativas, por observação do aplicador 

Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Atenção 3 4 4 3 2 4 4 1 4 4 4 

Fuidez do 
movimento 

2 3 2 2 1 3 3 3 2 2 3 

Esforço 2 4 3 3 2 4 3 1 4 3 3 

Compreensão 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 

            Legenda: 

         1-fraco; 2-médio;3-bom;4-excelente 

A variável, fluidez de movimentos, foi a variável que obteve entre os resultados dos 
jovens, valores mais idênticos e mais baixos. Nenhum jovem da amostra obteve o 
nível máximo - excelente e apenas um obteve o valor mais baixo - fraco (J.J), 
situando-se o restante da amostra, com cinco resultados médios (1, 3, 4, 9, 10) e cinco 
bons (2, 6, 7, 8, 11). 
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Os resultados na variável esforço foram bastante diferentes intra-grupo, com 3 
resultados excelentes (2, 6 e 9), 5 bons (3, 4, 7, 10 e 11), 2 valores médios (1 e 5) e 1 
valor fraco (8).  

A variável compreensão foi a que obteve valores mais elevados, com 8 jovens da 
amostra com excelente (1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 11), 1 com bom (9) e dois com médio (5 e 
8).  

A percentagem de resultados mais elevados, tabela 7, situaram-se ao nível da variável 
compreensão com 72,7% de excelentes, seguindo-se da variável atenção com 63,3%, 
a variável esforço com 27,3% e por último a variável fluidez de movimento sem 
qualquer qualificação de excelente. Os níveis fracos atribuídos foram muito poucos, 
situando-se numa percentagem de 9,1% para todas as variáveis à exceção da variável 
compreensão que obteve 0% de fracos. 

Tabela 7 – Percentagens atribuídas às variáveis qualitativas 

Variáveis     Fraco Médio Bom Excelente 

Atenção       9,1                         9,1                     18,2                             63,3 

Fluidez do 
movimento 

      9,1                       45,5       45,5                  0 

Esforço       9,1                        18,2                                         45,5                          27,3 

Compreensão          0                                                     18,2                    9,1      72,7 

 

Os resultados obtidos pela amostra em estudo em relação à variável atenção 
surpreenderam, visto que a literatura científica aponta para dificuldades na atenção em 
grande parte das crianças e jovens com S.A. (Nyden et al., 1999) e a amostra apesar 
de pequena, teve uma elevada percentagem de níveis excelentes. Os jovens com 
resultados mais fracos nesta variável possuem associado o diagnóstico de 
perturbação de hiperatividade e défice de atenção, o que também vai de encontro aos 
estudos realizados que prevêem que 75% das crianças têm um perfil de capacidades 
de aprendizagem indicativo de um diagnóstico adicional de perturbação de défice de 
atenção (Fein et al. 2005; Goldstein e Schwebach 2004; Hlotmann, Bolte e Poustka 
2005; Nyden et al 1999; Scatz, Weimer e Trauner 2002; Sturm, fernell e Gillberg 2004; 
Yoshida e Uchiyama 2004, cit. Attwood, p. 298). 

Todos os jovens da amostra possuem dificuldades motoras, que se verificam ou ao 
nível da MF, ou da MG, ou de ambas, com um défice na coordenação motora geral, 
indo de encontro à opinião dos autores (Ehlers & Gillberg, 1993; Ghaziuddin et al., 
1994; Gillberg & Gillberg, 1989; Szatmari et al., 1990; Tantam, 1991). Esta 
confirmação vem dar consistência às dúvidas até então existentes em relação a 
considerar-se ou não a disfunção motora como um critério de diagnóstico da S.A., que, 
como muitos autores referem, deveria ser tida em conta (Wing (1981), Gilberg (1991), 
Tantam (1988). 

O perfil motor dos jovens é idêntico, situando-se as suas dificuldades de uma forma 
geral em todas as áreas da MF e MG, mas verificando-se que existem áreas de 
maiores dificuldades, como a da IMF, DM e E, principalmente o equilíbrio unipodal 
(Gunter, Ghaziuddin & Ellis, 2002; Manjiviona & Prior, 1995; Miyara et al.,1997; 
Gillberg, 1989, Manjiviona & Prior, 1995; Tantam, 1991, Grandim 1992). 
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A dificuldade na atividade de destreza manual prendeu-se especificamente com a 
velocidade de realização da tarefa, indo de encontro à opinião de Nass & Gutman, 
1997; Szatmari et al., que referem menor velocidade na realização de tarefas manuais 
nos jovens com S.A. 

A falta de sincronia no movimento de braços e pernas (Gillberg, 1989; Hallet et al., 
1993) verificou-se na realização da prova de saltar no mesmo sítio – mesmos lados 
sincronizados, com movimentos rígidos, sem ritmicidade. 

Muito evidentes foram as dificuldades na escrita, apresentando grande parte dos 
jovens disgrafia e macrografia (Beversdorf et al., 2001). Segundo torres e Fernández 
(2002) a disgrafia é considerada uma dificuldade de tipo funcional que afeta a 
qualidade da escrita do individuo no traçado ou no grafismo, existindo o maior número 
de casos no sexo masculino. Cruz (1999, cit Silva, Elvira, p.97), refere que a disgrafia 
está relacionada com a codificação escrita, isto é, com problemas de execução gráfica 
e de escrita de palavras, devido a uma desordem resultante de um distúrbio de 
integração visuo-motora. Considera que embora não exista defeito visual ou motor, 
existem dificuldades de realização relacionadas com a codificação da escrita e 
problemas de execução gráfica, existindo uma incapacidade de transmitir as 
informações visuais ao sistema motor, devido a uma disfunção neurológica ligeira. 
Johnson e Mykelebust (1991, 1999) e Kirk e Chalfant (1984,1999), também vão de 
encontro a esta perspetiva. 

Chauzaud (1987) e Ajuriaguerra (1991), referem que a disgrafia pode estar associada 
a várias dificuldades, tais como, a desordem da organização motora, instabilidade, 
perturbações leves da organização cinética e tónica, desordem espaço-temporal, 
perturbação da linguagem e da leitura, distúrbios emocionais, cãibras nas mãos, 
paratonia, dificuldades de lateralização e sintomas neuróticos na conduta. 

Fonseca (1989), relaciona também o desenvolvimento e aquisição da preensão com a 
especialização da dominância lateral referindo que enquanto se aperfeiçoa a preensão 
vai-se definindo a dominância lateral, podendo considerar-se que existe uma relação 
entre o aperfeiçoamento da preensão e o aparecimento da dominância lateral. 

Correlação das variáveis qualitativas, atenção, esforço, compreensão e fluidez 
do movimento com as variáveis da MF e da MG. 

O estudo da correlação entre as variáveis qualitativas quando relacionadas com as 
variáveis da MG e da MF e por conseguinte com a proficiência motora dos jovens, 
Tabela 8, mostra que existe uma correlação significativa da variável atenção e esforço 
quando relacionadas com a M.F com p entre 0,05 e 0,01 e que não existe correlação 
significativa na sua relação com a M.G. 

A variável compreensão apresenta uma correlação altamente significativa quando 
relacionada com a MG com P<0,01, mas, não possui correlação significativa na sua 
relação com a MF. 

Na variável fluidez do movimento verifica-se que não existe correlação significativa 
quer quando relacionada com a MF quer com a MG.  
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Tabela 8 - Correlação das variáveis: atenção, esforço, compreensão e fluidez do 
movimento quando relacionadas com a motricidade fina e motricidade global. 

Variáveis Motricidade Fina Motricidade Global 

Atenção ,691* ,507 

Esforço ,727* ,563 

Compreensão                   ,468   ,787** 

Fluidez do movimento ,438 ,399 

  Legenda: 

 * correlação é significativa  para 0,05 

** correlação é significativa para 0,01 

As correlações verificadas nas variáveis qualitativas vão de encontro aos resultados 
observados pelos jovens da amostra de estudo, pois, os jovens com menores níveis 
de atenção (8 e 5), esforço (8, 1 e 5) e compreensão da tarefa (8 e 5), foram os que 
obtiveram desempenhos motores mais fracos quer ao nível da motricidade global quer 
fina. 

O resultado obtido para a correlação não significativa da variável fluidez do movimento 
poderá ser explicado pelo facto de este teste não considerar a qualidade da prestação 
motora ao quantificar os resultados como êxitos/inêxitos. No entanto, da observação 
realizada, depreendeu-se que este factor é altamente influenciável na qualidade da 
execução motora principalmente no que se refere às atividades de motricidade global. 

Verificação de diferenças nos resultados da PM dos jovens com S.A., da amostra 
em estudo, quando comparados com jovens da mesma idade, sem qualquer 
perturbação do movimento e com jovens com S.A. apresentados na BOT-2 

No que diz respeito aos valores da PM dos jovens com S.A. quando comparados com 
jovens sem perturbações de movimento e com as mesmas idades, Tabela 9. 

Tabela 9 - Proficiência motora dos jovens da amostra de estudo quando comparada 
com jovens sem perturbações do movimento, com as mesmas idades. 
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1 14,4 5 20 4 20 6 20 3 20 20 <1 
muito abaixo 
media 

2 18,5 5 20 5 20 6 20 6 20 20 <1 
muito abaixo 
media 

3 15,2 4 20 4 20 6 20 3 20 20 <1 
muito abaixo 
media 

4 17,2 5 20 4 20 6 20 6 20 20 <1 
muito abaixo 
media 

5 12,2 5 20 4 20 5 20 2 20 20 <1 muito abaixo 
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media 

6 16,1 5 20 4 20 5 20 3 20 20 <1 
muito abaixo 
media 

7 12,6 6 20 5 20 6 20 5 20 20 <1 
muito abaixo 
media 

8 8,4 6 20 4 20 3 20 6 20 20 <1 
muito abaixo 
media 

9 14,11 5 20 4 20 6 20 4 20 20 <1 
muito abaixo 
media 

10 14,7 5 20 4 20 5 20 5 20 20 <1 
muito abaixo 
media 

11 11,10 6 20 5 20 7 20 6 20 20 <1 
muito abaixo 
media 

 

verificou-se que os jovens com S.A. apresentam em todos os subtestes da MG e da 
MF e, por conseguinte, na sua proficiência motora, resultados muito abaixo da média 
esperada para a sua idade, verificando-se um standard-score de 20 e um percentil <1. 
Nesta comparação é pertinente salientar dois factores: o facto da BOT-2 não se 
encontrar normalizada para a população portuguesa e o facto de os jovens serem 
comparados com jovens da sua idade que poderão ter tido situações económicas, 
sociais, educacionais e acompanhamento terapêutico completamente diferentes.  

Estes resultados vão de encontro ao estudo recente de Ozonoff e Griffith (2000) em 
que as crianças com S.A. apresentam um grau de descoordenação motora muito 
elevado quando comparadas com crianças sem perturbações do movimento. Volkmar 
et al.,(1994); Ghaziuddin et al.,(1994); Gillberg (1989); Gowen e Miall (2005); Green et 
al., (2002); Hippler e Klipera (2004); Klin et al., (1995); Manjiviona e Prior (1995); 
Miyahara et al., (1997), dos estudos que realizaram, em que aplicam testes de 
motricidade para estudar a coordenação e capacidades motoras específicas na S.A., 
referem também que se verificaram alterações motoras e que o défice de coordenação 
verificado influenciava quer as capacidades relacionadas com a MF, quer as de MG.  

Da análise realizada entre os resultados dos jovens com S.A. da amostra de estudo e 
os jovens com a mesma problemática, cujos resultados são apresentados na BOT-2, 
numa amostra de 45 elementos em que são desconhecidas as suas condições de 
diagnóstico, sócio-económicas e educacionais, conclui-se que existem diferenças 
entre os dois grupos, quer no que diz respeito à MF quer MG, mas não se podem 
referenciar como sendo significativas ou não. No entanto, estas diferenças são tão 
grandes que tendencialmente serão significativas, Tabela 10. 

Tabela 10 - Médias dos resultados dos jovens com S.A da amostra em estudo e dos 

jovens com S.A da BOT-2,nos subtestes das áreas de funcionamento motor. 

Variáveis                                                             Amostra em estudo            Bot-2 

Precisão motora fina                                                       2,91                           9,3 

Integração motora fina                                                    2,27                         11,1 

Destreza manual                                                              1,18                           9,4 

Coordenação bilateral                                                     3,73                            9,9 

Equilíbrio                                                                         1,82                           10,1 
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Corrida de velocidade e agilidade                                  1,55                             8,9 

Coordenação dos membros superiores                         3,09                             8,9 

Força                                                                                2,91                             8,2 

 

Análise de resultados entre dois grupos de idades diferentes 

Em relação ao estudo entre dois grupos de idades diferentes: grupo dos mais novos 
(G1- 8 anos e 4 meses/14 anos e 5 meses) e o grupo dos mais velhos (G2- 14 anos e 
6 meses /18 anos e 5 meses), utilizando-se um nível de significância de p=0.05, 
Tabela 11, refere que não existem diferenças significativas entre o grupo G1 e o grupo 
G2 em nenhuma das variáveis que compõem a MF.  

Tabela 11- Comparação dos resultados das componentes da motricidade fina, 
motricidade global e proficiência motora entre dois grupos de idades distintas.G1-
grupo dos mais novos e G2-grupo dos mais velhos, com o teste de Mann-Whitney. 
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,750 
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,233 

 
 

,314 

Legenda: 

Nível de significância de p=0,05 

No que diz respeito à MG, verificaram-se diferenças significativas na prova de 
abdominais (,005) e por conseguinte no subteste força.  

Não se verificaram diferenças significativas na proficiência motora entre o grupo G1 e 
o grupo G2. Ao contrário do que seria de esperar - o grupo G2 obter melhores 
resultados de PM do que o grupo G1 -, isto não se verificou. 

Os resultados encontrados não vão de encontro à literatura consultada, pois seria de 
esperar que o G2 obtivesse melhores resultados do que o G1, visto que o 
desenvolvimento das várias competências psicomotoras está dependente e é 
influenciado pelo crescimento e maturação fisiológica e neuromuscular (Maline, 2004, 
cit. Duarte, Cláudia, 2011, s.p.). 

De acordo com Morato (1986) a proficiência motora, definida como “o desempenho ou 
performance numa ampla variedade de situações ou tarefas motoras, tende a 
aumentar com a idade” (cit. Duarte, Cláudia, 2011, p.1). 

 

CONCLUSÃO DOS RESULTADOS 

De acordo com a literatura consultada e tendo em conta o estudo descritivo e 
exploratório realizado, verificou-se que a disfunção motora esteve presente em todos 
os indivíduos com S.A. da amostra em estudo, influenciando grandemente a sua 
proficiência motora.  
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Todos os jovens da amostra apresentam dificuldades motoras, que se verificam ao 
nível da motricidade fina, da motricidade global ou de ambas, com um défice na 
coordenação motora geral e por conseguinte da sua proficiência motora, o que vai de 
encontro a Ehlers & Gillberg, 1993; Ghaziuddin et al., 1994; Gillberg & Gillberg, 1989; 
Szatmari et al., 1990; Tantam, 1991. 

Neste grupo, ao nível das atividades de motricidade fina, verificou-se que as áreas de 
maiores dificuldades situaram-se primeiro, ao nível da destreza manual, seguindo-se a 
integração motora fina e a precisão motora fina. Ao nível da motricidade global, as 
áreas de maiores dificuldades situaram-se primeiro, ao nível da força, seguindo-se a 
coordenação bilateral, equilíbrio, coordenação dos membros superiores e corrida de 
velocidade e agilidade. 

As dificuldades nas atividades de equilíbrio e coordenação bilateral são justificadas 
pela problemática neurológica inerente à síndrome de Asperger, sendo as dificuldades 
encontradas na força explicadas pelos baixos índices de prática frequente de atividade 
física desde as idades mais baixas e devido à falta de oportunidades e experiências 
práticas.  

Os resultados da prova de força evidenciam a importância da realização de actividade 
física, pois o fraco nível de força verificado e apresentado pelos jovens, quer nos 
membros superiores quer inferiores, apenas se deve à falta de exercício físico regular. 
A acentuada atitude cifótica observada em alguns jovens, reforça o pressuposto de 
que a falta de força muscular ao nível do tronco implica que a atitude ortoestática 
correta não é suportada. 

A qualidade da execução motora, evidente nas provas de motricidade global, esteve 
muito aquém da desejada para estas faixas etárias. 

A variabilidade verificada nas dificuldades motoras não permite definir um perfil motor 
típico na S.A., mas sim identificar áreas de dificuldades em habilidades motoras 
específicas.  

A proficiência motora dos jovens com S.A. foi considerada muito abaixo da proficiência 
motora de jovens, com as mesmas idades, sem perturbações do movimento. O facto 
da amostra ser reduzida e heterogénea em termos de idades, não foi possível realizar-
se uma comparação ótima da proficiência motora entre jovens com as mesmas 
idades. 

Os jovens com S.A. apresentaram diferenças na sua proficiência motora quando 
comparados com os jovens da amostra da BOT-2, com a mesma problemática.   

Além disso, a intensidade e variabilidade das dificuldades individuais verificadas teve 
como resultado que a comparação realizada entre a proficiência motora do grupo dos 
mais velhos e a proficiência motora do grupo dos mais novos não apresentou 
diferenças significativas, ao contrário do que seria de prever segundo a literatura 
existente. 

Foi interessante verificar que nas variáveis “compreensão”, “fluidez do movimento” e 
“esforço” obtiveram percentagens de sucesso bastante elevadas, com resultados 
esperados. Na variável “atenção” os resultados surpreenderam. As dificuldades de 
realização de prestação motora foram evidentes quer na motricidade fina quer na 
motricidade global; isto reforça a conclusão de que, apesar de o jovem com S.A. 
possuir níveis de atenção, esforço e compreensão bastante bons, falha na execução 
motora. 
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Verificou-se correlação significativa das variáveis “atenção” e “esforço” com a MF, 
correlação altamente significativa da variável “compreensão” com a MG e correlação 
não significativa na “fluidez do movimento” quer com a MF quer com a MG 

Estas dificuldades, por diminutas que sejam, refletem-se na adaptação e socialização 
da criança desde muito cedo. Geralmente são diagnosticadas na entrada para a 
escola primária (apesar de poderem ser detetadas logo aos seis meses de idade), 
através da disgrafia existente, lentidão na escrita, dificuldades em atividades da vida 
diária, como apertar os atacadores dos sapatos e apertar botões e exclusão das 
atividades lúdicas de grupo. Estas dificuldades interferem significativamente na 
autonomia e socialização da criança, sendo motivo de exclusão das atividades dos 
grupos de pares e, por conseguinte, motivo de baixa auto-estima, baixa auto-confiança 
e de falta de experiências práticas.  

Assim, a avaliação do perfil motor e psicomotor de crianças é uma mais valia, pois 
permite realizar um levantamento das suas áreas fracas e fortes, detetando-se 
dificuldades específicas e prevenindo-se o agravamento e desajustamento destas 
através da elaboração e da implementação de planos de intervenção precoces e 
adequados às caraterísticas e necessidades de cada criança. Diminuir os défices 
motores será assim importante na qualidade de vida das crianças e jovens diminuindo-
se o rol de problemas acrescidos destes jovens e melhorando-se a sua participação 
nas actividades físicas escolares ou comunitárias. Este estudo é assim mais um 
contributo para a compreensão do desenvolvimento motor das crianças e jovens com 
S.A. 

O instrumento de avaliação escolhido (BOT-2, forma reduzida), apesar de não se 
encontrar normalizado para a população portuguesa, foi de encontro aos objetivos 
definidos para este estudo. Sendo sensível às áreas mais deficitárias, identificou as de 
maiores dificuldades, permitindo verificar a sua repetibilidade nos jovens com S.A., 
quer com as mesmas idades, quer com idades diferentes.   

Parece de referir neste momento algumas dificuldades sentidas pelo avaliador 
aquando da aplicação do instrumento de avaliação BOT-2, forma reduzida: 

Seria benéfica a optimização da avaliação das variáveis atenção, esforço, 
compreensão e fluidez do movimento através da quantificação dos critérios 
qualitativos, de forma a eliminar da avaliação o factor “subjectividade”. Poderia ainda, 
eventualmente, estabelecer-se mais um nível de desempenho entre o nível Bom e o 
nível Excelente, por exemplo o nível Muito bom.  

O facto de algumas provas permitirem duas tentativas em caso de erro na execução 
da primeira, faz com que dois jovens possam obter o mesmo resultado final, com um 
número de execuções diferente e eventualmente com qualidade de movimentos 
diferente. Esta situação não é contemplada aquando da quantificação dos resultados, 
pelo que podemos ter jovens com os mesmos ou com melhores resultados, na mesma 
prova, mas com tentativas de execução diferentes.  

Observou-se ainda que o facto de estas provas serem as mesmas para todos os 
jovens e abrangerem uma faixa etária bastante alargada tem como resultado que, se 
para uns, as provas se mostram motivantes (idades mais novas), para os jovens com 
mais idade as provas são consideradas fáceis demais, diminuindo o seu nível de 
interesse e empenho na realização das actividades propostas. Na S.A. esta situação 
facilmente acontece, pois a falta de motivação para actividades que a criança não 
considera interessantes é uma das características da síndrome. 

E, finalmente, refere-se que, após a aplicação dos testes a esta amostra de estudo, se 
concluiu que alguns dos jovens necessitavam que lhes tivesse sido aplicada a forma 



Proficiência Motora em Crianças e Jovens com Síndrome de Asperger 
 

29 
 

longa da BOT-2, pois verificou-se que, em virtude de alguns fatores que influenciaram 
a sua prestação motora, os seus resultados seriam mais consistentes. Deste modo, 
este mesmo estudo poderá ser aprofundado para cada um dos jovens da amostra, 
aplicando-se quer a forma longa da BOT-2, quer os novos critérios de diagnóstico para 
as perturbações do espetro autista que se propõem ser apresentados em 2013 e que 
decerto trarão novos conceitos e uma compreensão mais esclarecida no que diz 
respeito às características do autismo de elevado funcionamento.  
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Anexo 1 

Pedido de participação no estudo em causa aos encarregados de educação 

 
 

Boa Tarde, 

Sou professora de Educação Especial do Agrupamento de escolas de Conde de 

Oeiras e encontro-me a realizar o 2º ano do Mestrado em Reabilitação Psicomotora, 

sob a orientação da Professora Doutora Ana Rodrigues, da Faculdade de Motricidade 

Humana.  

Propus-me fazer um estudo Descritivo e Comparativo da PROFICIÊNCIA MOTORA 

EM CRIANÇAS E JOVENS COM SÍNDROME DE ASPERGER com base na 

aplicação da bateria de testes de Bruininks-Oseretsky. 

Estudos de investigação sugerem que 50 a 90 % das crianças e adultos com 
Síndrome de Asperger têm problemas de coordenação motora. 
A observação do comportamento da criança nos primeiros anos de vida mostra-nos 
que o primeiro sistema de sinais, muito antes do desenvolvimento social e da 
comunicação se faz pelos gestos e pelo movimento, sendo assim que a criança inicia 
a sua conquista do mundo exterior. Assim o reconhecimento de que algo não está 
bem no desenvolvimento da criança é observado logo durante os primeiros anos 
desta em virtude da existência de disfunções no seu comportamento motor sendo a 
detecção precoce das perturbações motoras e a identificação do tipo de disfunção, 
indicadores preciosos para o diagnóstico e intervenção nas perturbações do espectro 
autista e por conseguinte, na Síndrome de Asperger. 
 
Na sequência deste estudo, venho solicitar a vossa disponibilidade para o 
preenchimento de uma ficha de recolha de dados e, autorização para poder aplicar a 
bateria de testes de Bruininks - Oserestsky aos vossos educandos.  
 
Esta bateria de testes tem sido o método de medição normalizado mais utilizado, 
desde a sua publicação em 1978, porque fornece informações acerca de um amplo 
espectro de capacidades motoras e consegue identificar défices da capacidade 
motora em indivíduos com problemas leves a moderados de controlo motor, é de fácil 
aplicação e notação e divertido para os examinandos.  
 
É constituída por um conjunto de provas práticas em que nenhuma é agressiva ou 
terá quaisquer consequências negativas para o aluno que as realiza. Todas as provas 
serão demonstradas e explicadas ao aluno e a bateria demora sensivelmente 20 a 30 
minutos a ser realizada. Os resultados serão confidenciais. 
 
O local de realização das provas será nas instalações da Faculdade de Motricidade 
Humana, na Cruz Quebrada, em horário e dia a combinar. 
 
A ficha de recolha de dados poder-me-á ser entregue no dia da realização da bateria 
de testes do seu educando ou enviada por email, caso prefira. 
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Exemplo das provas práticas: 
 
- Desenhar linhas através de percursos 
- Dobrar papel 
- Copiar um quadrado 
- Transferir moedas de uma caixa para outra 
- Saltar no mesmo sítio 
- Andar sobre uma linha traçada no solo 
- Manter-se em apoio unipodal sobre uma trave 
- Largar e apanhar uma bola 
- Realizar flexões de braços 
- Realizar abdominais 
 
Durante o período de realização da prova do seu educando poderá passear pelo 
complexo desportivo do Jamor (estádio nacional), que possui uma zona verde muito 
bonita e agradável, onde é possível caminhar, correr, ou realizar o circuito de 
manutenção. Existe também um ginásio de exterior e actividades que podem ser 
vistas, como a canoagem e a natação, nas piscinas. No interior do complexo das 
piscinas existe um mini ginásio para os mais pequenos. 
 
Os meus contactos são respectivamente: 
 
Email: mimoso_correia@hotmail.com 
 
Telemóvel:  969235807 
 
Muito obrigada 
 
Eduarda Correia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mimoso_correia@hotmail.com
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Anexo 2 

Ficha de registo de dados da forma reduzida da bateria de testes de Bruininks-

Oserestsky 

 

 

 
 

 

 

Nome Examinando_____ 

      

Género____Ano de     

Escolaridade 

Escola_________________ 

Nome do Examinador_____ 

 

 

Forma Reduzida 

Subteste 1: Precisão Motora Fina 
 Res. 

Bruto  
    Resultado 

3 Desenhar Linhas Através 

de Percursos - Labirinto  

 
 

 

erros 

Bruto    ≥21  15-20  10-14  6-9  4-5  2-3  1   0  

Pontos    0   1    2    3    4   5  6   7 
 

6  Dobrar Papel 
 

 
 

   pontos 

Bruto    0  1-2  3-4  5-6  7-8 9-10 11  12  

Pontos    0   1    2    3    4    5  6   7 
 

Subteste 2: Integração Motora 

Fina 

Forma  

Básica 

Fecho Bordas  Orientação   Sobre- 

 posição  

  Dimensão 

 Global 

  Res.  

  Bruto 

 

2  
Copiar um Quadrado 

 

0    1 

 

0    1 

 

0    1 

 

 0    1 
 

  

     0    1 
  

7  Copiar uma Estrela 

 

0    1 

 

0    1 

 

0    1 

  

     0    1 
 

  

     0    1 
  

Subteste 3: Destreza Manual 
Res. Bruto  

 

 

 Ensaio 1  Ensaio 2 

2 

Transferir Moedas            
  

 

  moedas 

  
 

 

  moedas 

 Bruto 
 

 0-2 
  

  3-4 
  

   5-6 
   

     7-8 
  

     9-10 
  

  11-12 
 

  13-14 
 

 15-16 
  

 17-18 
   

    19-20  

 Pontos 0 1 2 3  4  5  6  7    8   9 
 

Subteste 4: Coordenação Bilateral 
       Res. Bruto   

 Ensaio 1  Ensaio 2 

3 
Saltar no Mesmo Sítio 

Mesmos lados, 

 

 

 

 

 Bruto    0    1   2-4    5   

 Pontos    0  1  2 3  

 Ano Mês Dia 

Data da Avaliação _______ _______ _______ 

Data de Nascimento _______ _______ _______ 

Idade Cronológica _______ _______ _______ 

 

Mão Preferida no Desenho: Direita 

 

Esquerda 

Mão/Braço Preferido no Lançamento: Direita Esquerda 

Pé/Perna Preferida: Direita Esquerda 

TPMBO 2 
Teste de Proficiência Motora de Bruininks-Oseretsky 

Tradução e adaptação da 2ª Edição Revista e Actualizada do Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency de 

Bruininks & Bruininks (2005). Exclusivamente para fins de investigação. C. Duarte, J. Carvalho, A. Rodrigues & P. 

Morato. 

 

 

 

 

 (Adaptado por Doutora Ana Nascimento Rodrigues e Cláudia Duarte para efeitos de estudo, 

do School Situations Questionnaire, Barkley, R. & Benton, C., 2007) 

 

 

15 seg 
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sincronizados   saltos  saltos  

6 

Bater os Pés e os Dedos –

Mesmos lados, 

sincronizados 

 

 

batidas 

 

 

batidas 

 Bruto 
   0    1  2-4   5-9   10 

  

 Pontos  
   0    1    2    3    4 

Subteste 5: Equilíbrio        Res. Bruto   

 Ensaio 1  Ensaio 2 

2 
Andar sobre uma Linha 

 
 

 

   

 passos 

 
 

 

    

  passos 

 Bruto    0  1-2    3-4    5    6   

 Pontos  0  1   2 3  4 

 

7 

Manter-se em Apoio 

Unipodal sobre 

uma Trave – 

Olhos Abertos 

 

 

 

  segs. 

 

 

   segs. 

 Bruto 

 0.0-0.9  1.0-2.9    3.0-5.9  6.0-9.9    10 

  

 Pontos 

      0       1         2       3     4 

Subteste 6: Corrida de 

Velocidade e Agilidade 

       Res. Bruto   

Ensaio 1  Ensaio 1 

3 

Saltar em Apoio 

Unipodal no 

Mesmo Sítio 

 

 

 saltos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  saltos 

 Bruto  0 1-2 3-5 6-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 ≥50  

 Pontos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Subteste 7: Coordenação dos 

Membros Superiores 

      Res. Bruto   

 Ensaio 1  Ensaio 1 

1 
Largar e Apanhar a Bola 

– Duas Mãos 

 

 

 capturas 

 

 

  

Bruto   0    1    2   3   4     5   

Pontos 0  1 2 3 4  5 

 

6 
Driblar uma Bola – 

Alternando Mãos 

 

 

dribles 

 

 

dribles 

Bruto   0    1   2   3  4-5  6-7   8-9   10   

Pontos   0   1   2   3    4    5    6    7 

 

  

 

 

 

Subteste 8: Força 
  Res.  
  Bruto 

  

2a 
Flexões de Braços – 

Pernas em 

Flexão 

Ou (circundar 

um) 

Flexões de Braços –  

Pernas em Extensão 

 

 

 

flexões 

Bruto 
 

 

 

     0 

 

 

 

      1-2 

 

 

 

     3-5 

 

 

      

    6-10 

 

 

 

   11-15 

 

 

 

    16-20 

 

 

 

     21-25 

 

 

 

     26-30 

 

 

 

31-35 

 

 

 

≥36 

 

2b 

Pontos     0  1  2  3   4   5   6    7 8 9 

 

3 

Abdominais 

 

 

 abdominais 

 Bruto 
  

 0 
   

    1-2 
 

    3-5 
 

   6-10 
 

   11-15 
 

   16-20 
 

   21-25 
 

   26-30 
 

31-35 
 

   ≥36  

 Pontos    0          1         2    3      4      5      6      7    8 9 

 

 

 

Resultado Total 
Forma Reduzida 

(Max=88) 
 

(max=88) 

10 seg 

15 seg 

30 seg 

30 seg 
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Observações Comportamentais e Outras 

 

Existem algumas considerações que podem ter afectado a precisão dos 

resultados?_____________________________________________________________________ 
 

Foram realizadas adaptações para deficiências 

físicas?________________________________________________________________________ 

 
 

 Fraco Médio Bom Excelente 

Atenção 1 2 3 4 

Fluidez do Movimento 1 2 3 4 

Empenho 1 2 3 4 

Compreensão 1 2 3 4 
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Anexo 3 

Ficha de recolha de dados demográficos 

Ficha para recolha de dados demográficos 

Escola:______________________________________________________________________ 

Nome do examinador: Eduarda Correia 

Data da Avaliação: ____/____/____ 

Nome do examinado:_________________________________________________________ 

Género:__________   Data de Nascimento: ____/____/_____   Idade Cronológica:________ 

Diagnóstico:_________________________________________________________________ 

A preencher pelo examinador 

 
Preferência: 
 
Mão, no desenho:                         Dir./Esq. 
 
Mão/ Braço, no lançamento:         Dir./Esq. 
 
Pé/Perna:                                      Dir./Esq. 
 

 

A preencher pelo examinado (aluno) 

 
Pratica algum desporto/actividade física?  _________________________________________ 
  
Que modalidade/s:_______________________________Desde quando?(idade)__________ 
 
Sente prazer em realizar exercício físico?_______________Porquê?____________________ 
 
 

 
Sente alguma dificuldade quando realiza actividade física?______________Qual?__________ 
 
 

 
Prefere a prática de desportos individuais ou colectivos?__________ Porquê?_____________ 
 
 

 
 

 
 

 
Como ocupa os seus tempos livres?______________________________________________ 
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Na escola, durante os intervalos, como costuma ocupar o seu tempo?____________________ 
 
 

 
 
 
Neste momento, sente dificuldade quando executa alguma das seguintes tarefas? 
 
 

 Muita 
Dificuldade 

Alguma 
Dificuldade 

Nenhuma 
Dificuldade 

Vestir    

Despir    

Desabotoar botões    

Abotoar botões    

Abrir fechos    

Fechar fechos    

Fazer laços (Ténis)    

Escrever    

Recortar    

 
 
 Muito obrigada pela tua participação 

A preencher pelo pai/ mãe 

 

 
Identificação 
 
Mãe - Data de Nasc:____/____/_____Profissão:____________ 
 
Pai -  Data de Nasc:____/____/______Profissão:____________ 
 
Irmãos 
Nº irmãos :_____Mais velhos: ____Sexo:________Mais novos: _____Sexo:_________ 

 
História Clínica 
 
Diagnóstico: _________________________________________________________________ 
 
Etiologia provável:_____________________________________________________________ 
 
Quando foi detectada: ___________________________  Por quem:_____________________ 
 
Toma alguma medicação?______________________________________________________ 
 
Problemas associados:________________________________________________________ 

 
História do desenvolvimento 
 
 (Assinale com um X e se possível, refira a idade a que a criança fez as seguintes 
aquisições) 
 
Mostra resposta à mãe:________________________________________________________ 
 
Em decúbito ventral (barriga para baixo)suporta a cabeça:_____________________________ 
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Senta-se sozinha:_____________________________________________________________ 
 
Anda de gatas:_______________________________________________________________ 
 
Marcha independentemente:____________________________________________________ 
 
Sobe escadas:_______________________________________________________________ 
 
Come com o garfo ou colher:____________________________________________________ 
 
Bebe por um copo:____________________________________________________________ 
 
Veste alguma peça de vestuário independentemente:________________________________ 
 
Pede para fazer as necessidades:_______________________________________________ 
 
Outras aquisições que julgue de interesse referir:__________________________________ 
 
 
Muito obrigada pela sua participação! 

 

Anexo 4 

Descrição individual sobre cada jovem da amostra em estudo 

1 - Jovem reservado. Não fez contacto ocular. Começou por se mostrar interessado na 
realização das provas mas depressa mostrou desinteresse por considerar as provas 
“fáceis demais”. Apesar de parecer alheado, o seu nível de atenção foi muito bom e 
mostrou um excelente nível de compreensão das tarefas. A pega no lápis apesar de 
digital não é funcional. A sua lateralidade está definida à direita. Marcha “normal” com 
abaixamento da cabeça. Atitude postural evidenciando hipercifose dorsal. Postura 
rígida na execução dos movimentos, evidenciando extensão exagerada quer dos 
membros superiores quer inferiores e rigidez postural no tronco. Todos os exercícios 
foram feitos com fraca agilidade e fluidez de movimentos. No teste de Corrida de 
velocidade e agilidade - saltar em apoio unipodal no mesmo sítio, a qualidade do 
movimento, na realização da prova, foi bastante fraco. No teste de destreza manual-
transferir moedas, realizou a atividade com um ritmo muito lento de execução. Praticou 
natação mas actualmente não pratica qualquer actividade desportiva a não ser a 
Educação Física na escola. Não aprecia actividades desportivas, prefere estar ao 
computador. Não toma medicação.  

2 - Jovem extremamente simpático e com uma atitude relacional excelente. Fez 
contato ocular. Mostrou-se sempre interessado e participativo na realização das 
provas. Níveis de atenção e compreensão das tarefas muito bons. Realização de 
movimentos graciosos e ágeis. As actividades de MF foram realizadas com qualidade 
de execução. Pega no lápis funcional. A sua lateralidade está definida à direita. 
Marcha “normal”. É muito bom aluno a Educação Visual e Tecnológica e não tem 
dificuldades na realização da disciplina de Educação Física. Apesar de não praticar 
actualmente nenhuma actividade física, a não ser na escola, gosta de o fazer. Ocupa 
os seus tempos livres a ler, ouvir música, ver televisão, jogar videojogos, computador, 
tocar guitarra e piano. Toma medicação para a depressão. O seu desenvolvimento 
motor decorreu normalmente sem dificuldades a mencionar. Não é seguido em 
nenhuma terapia. Não foi seguido em psicomotricidade. 

3 - Começou por apresentar-se reservado e distante, sem contato ocular. Aos poucos, 
no decorrer da sessão, mostrou-se participativo, interessado e expectante. Interagiu 
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muito bem. Iniciou o contacto ocular, embora não o fizesse sistematicamente. Os seus 
níveis de atenção e compreensão foram muito bons. Realização de movimentos lentos 
e com pouca destreza e agilidade. Lateralidade do membro superior definida à direita 
e do membro inferior à esquerda. De momento não pratica nenhuma actividade física, 
a não ser na escola, mas também não gosta. Fez natação entre os 3 e os 12 anos, 
mas continua com algumas dificuldades nas técnicas de nado. Tem preferência pela 
prática de desportos individuais. Ocupa os seus tempos livres jogando PS3 e 
computador. No seu desenvolvimento motor há a referir a verificação de 
descoordenação motora na corrida e maiores dificuldades nas actividades que 
impliquem a MF, especificamente o recortar, utilização dos talheres, utilização do 
compasso e régua. A sua pega do lápis não é funcional causando disgrafia. Não toma 
medicação. É seguido uma vez por semana num centro de desenvolvimento. 

4 - Jovem simpático e com uma boa atitude relacional. Mostrou-se interessado e 
empenhado nas actividades, apresentando um nível de atenção e compreensão muito 
bons. Movimentos realizados com alguma fluidez e agilidade, no entanto, na prova de 
coordenação bilateral – saltar no mesmo sítio, foi notória a rigidez postural, com 
extensão exagerada dos membros inferiores e superiores e exagerado afastamento do 
membro inferior. Pega funcional no lápis. Lateralidade definida à direita. Foi operado à 
articulação do punho esquerdo, que se mantém ligeiramente em adução horizontal, 
mas que não foi factor de influência negativa na sua prestação motora. Gosta de 
actividade física mas só a realiza na escola através da disciplina de Educação Física. 

5 - Jovem simpático, que manteve uma atitude relacional instável. Pouco contato 
ocular. Apresenta S.A. associado a défice de atenção e concentração. Iniciou as 
actividades com algum interesse e expectativa, mas ao longo da sua realização foi 
alterando o seu comportamento, ficando muito distraído, desatento e desinteressado. 
A determinada altura o seu nível de desatenção influenciou o desempenho das 
actividades, pois ficou agitado e muito alheado. A presença da mãe e da irmã podem 
também ter sido factores que influenciaram este comportamento. Pareceu mostrar-se 
pouco à vontade. Quando estas se retiraram melhorou um pouco a sua atitude, 
participando com mais atenção. Realização de movimentos com rigidez e extensão 
exagerada dos membros inferiores e superiores. Mostrou grandes dificuldades nas 
provas de equilíbrio estático e dinâmico e no teste de corrida de velocidade e agilidade 
- saltar em apoio unipodal, em que não levantava totalmente o pé do chão, 
movimentando o calcanhar para cima e baixo. Na coordenação dos membros 
superiores - driblar uma bola com alternância de mãos, teve dificuldade em entender o 
que lhe foi pedido, pois estava completamente desatento. No teste de força - flexões 
de braços com pernas em flexão, não flexionou os membros superiores, balançando 
todo o corpo para a frente e para trás. A pega no lápis não é funcional e a mão 
esquerda não é utilizada para segurar o papel. Apresenta disgrafia. Lateralidade do 
membro superior definida à direita e do membro inferior à esquerda. Pratica Educação 
Física na escola e não aprecia actividade física pois sente dificuldades na realização 
de algumas tarefas. Postura evidenciando uma acentuada cifose dorsal. É um jovem 
que desiste facilmente, mostrando muito pouca confiança em si próprio, apresentando 
pouca capacidade de reagir à frustração. Tem capacidades motoras para realizar 
melhor algumas das actividades que foram propostas. Toma medicação de manhã ao 
almoço e à tarde não tendo tomado a medicação da tarde no dia em que realizou a 
bateria de testes. Ocupa os seus tempos livres a ouvir música e em jogos on-line. De 
momento não é seguido em nenhuma terapia. 

6 - Jovem simpático, conversador com uma boa atitude relacional. Fez contato ocular, 
mas, enquanto ouvia a explicação da tarefa, deixava de o fazer. Mostrou-se 
interessado, participativo e expectante. Mostrou agrado no desempenho das tarefas 
propostas e esforçou-se por realizá-las bem. Realiza movimentos com alguma 
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agilidade e destreza. Actualmente apenas pratica a Educação Física na escola, mas 
não gosta muito da disciplina. Andou na hipoterapia e natação. Pega funcional do 
lápis, com uma boa apresentação da caligrafia. Não toma medicação apenas em 
período de férias. É acompanhado em pedopsiquiatria. Não tendo tido nenhum 
acompanhamento em psicomotricidade. Por volta dos 6/7 anos foi seguido em 
consulta de terapia da fala. No seu desenvolvimento motor verificaram-se dificuldades 
ao nível da motricidade fina da dificuldade como apertar os atacadores, dificuldade 
que ainda hoje mantém. 

7 - Jovem simpático, bem disposto e muito conversador sobre os seus interesses. 
Interage com pouco contato ocular, deambulando com os olhos pelo espaço. Mostrou-
se sempre interessado e com vontade de participar fazendo o seu melhor. O seu nível 
de atenção e compreensão das tarefas foi muito bom. A pega no lápis não é funcional 
(pega do lápis muito afastada da estabilidade da mão), apresentando disgrafia. A sua 
lateralidade está definida à direita. Marcha “normal” por vezes com abaixamento da 
cabeça. Atitude postural com predominância de atitude cifótica. Realiza a maior parte 
dos movimentos com fluidez e agilidade. Gosta de desportos individuais, corrida, mas 
também aprecia o basquetebol. Não gosta e não joga futebol. Realiza actividade física 
na escola através da disciplina de Educação Física. Na maior parte das vezes não 
participa nos jogos de grupo com os colegas porque estes não o escolhem para a 
equipa. 

8 -Tem diagnóstico de S.A. associado a défice de atenção e concentração. Jovem 
ainda muito infantil em virtude da sua idade. Reservado. Levou algum tempo a 
estabelecer a relação, necessitando de ser cativado para conseguir a sua atenção e 
disponibilidade para participar. Fez pouco contato ocular inicialmente, melhorando um 
pouco ao estabelecer a relação. Apresenta muito pouca confiança em si próprio, 
desistindo muito facilmente. As suas dificuldades no desempenho das actividades 
físicas encontram-se relacionadas com a dificuldade de estabelecimento da relação e 
cumprimento de regras e não propriamente com a existência de disfunções motoras. 
Praticou natação entre os 1 e 8 anos de idade, mas, como não se verificaram 
resultados significativos nem na técnica de nado nem na melhoria/alteração dos seus 
comportamentos sociais, vai deixar de praticar. Vai iniciar a actividade de hipoterapia. 
Experimentou-a e estabeleceu uma relação muito boa com o animal. Muito autónomo. 
Realiza o acto motor global com facilidade e agilidade, apresentando maiores 
dificuldades nos movimentos de destreza manual (fazer laços, abotoar/desabotoar 
botões, abrir/fechar fechos). Pega no lápis não é funcional apresentando disgrafia. É 
relutante na utilização da escrita manuscrita. Lateralidade definida à direita. Toma 
medicação. O fraco desempenho na realização das actividades propostas, deveu-se 
em grande parte, ao facto da grande falta de auto-confiança e sistemática desistência 
da realização das actividades e não propriamente a dificuldades motoras. As provas 
onde se verificaram dificuldades significativas foram as de motricidade fina e as de 
equilíbrio. Gosta de ouvir música nos tempos livres. É seguido em consulta de 
psicomotricidade. 

9 - Jovem simpático e reservado. Interage com pouco contato ocular. Mostrou-se 
sempre interessado e com vontade de participar fazendo o seu melhor. O seu nível de 
atenção e empenhamento nas tarefas foi muito bom. Lateralidade do membro superior 
definida à direita e do membro inferior à esquerda. Praticou natação mas de momento 
apenas pratica Educação Física na escola. Gosta de desportos colectivos e ocupa os 
seus tempos livres em passeios, a ver televisão, no computador, a ver filmes e ouvir 
música. Toma medicação. As principais dificuldades detetadas estão relacionadas 
com a motricidade fina respetivamente, desabotoar botões e fazer laços. Não se 
verificam dificuldades a referenciar no seu desenvolvimento motor global na infância.  
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10 - Jovem simpático e reservado. Mostrou-se sempre interessado e com vontade de 
participar fazendo o seu melhor. Manteve o contato ocular. O seu nível de atenção e 
compreensão das tarefas foi muito bom. Movimentos na generalidade realizados com 
agilidade e destreza. Lateralidade definida á direita quer no membro superior quer 
inferior. Pega do lápis não é funcional, apresentando disgrafia. Gosta de praticar 
exercício físico fazendo-o de momento apenas na escola na disciplina de Educação 
Física. A prova em que mostrou maiores dificuldades de realização foi na prova de 
coordenação bilateral - saltar no mesmo sítio em que apenas conseguiu realizar um 
salto no mesmo local avançando em todos os outros. Não toma medicação. Não teve 
psicomotricidade. 

11 - Jovem simpático e reservado. Mostrou-se sempre interessado e com vontade de 
participar fazendo o seu melhor. O seu nível de atenção e compreensão das tarefas foi 
muito bom. Lateralidade definida á esquerda no desenho e à direita, no lançamento e 
no membro inferior. Frequentou aulas de Natação mas de momento apenas pratica 
futsal. Tem preferência por desportos individuais. Pega no lápis funcional. É 
acompanhado desde os 36 meses em psicomotricidade. Toma medicação quando 
está em actividades lectivas. 

 

Anexo 5 

Frequências e percentagens dos subitens que constituem a MF 

Desenhar linhas através de percursos - labirintos 

Resultados N-11 Frequência Percentagem 

Entre 4-5 erros 

0  erros 

1 

10 

9,1 

90,9 

Copiar um quadrado 

Resultados N-11 Frequência Percentagem 

Cumpriu 4 critérios 

Cumpriu 5 critérios 

2 

9 

18,2 

81,8 

Copiar uma estrela 

Resultados N-11 Frequência Percentagem 

0 

Preenche os 3 critérios 

Preenche os 4 critérios 

Preenche os 5 critérios 

1 

1 

1 

8 

9,1 

9,1 

9,1 

72,7 

Dobrar papel  

Resultados N-11 Frequência Percentagem 

Entre 7-8 pontos 3 27,3 
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Entre 9-10  pontos 

11  pontos 

12  pontos 

1 

1 

6 

9,1 

9,1 

54,5 

Transferir moedas 

Resultados N-11 Frequência Percentagem 

Entre 5-6 moedas 

Entre 9-10 moedas 

Entre 11-12 moedas 

Entre 13-14 moedas 

Entre 15-16  moedas 

Entre 19-20 moedas 

1 

2 

2 

3 

2 

1 

9,1 

18,2 

18,2 

27,3 

18,2 

9,1 

 

Anexo 6 

Frequências e percentagens dos subitens que constituem a MG. 

Bater os pés e os dedos com mesmos lados sincronizados 

Resultados N-11 Frequência Percentagem 

O batidas corretas 

10 batidas corretas 

1 

10 

9,1 

90,9 

Largar e apanhar uma bola com as duas mãos 

Resultados N-11 Frequência Percentagem 

3 capturas 

4 capturas 

5 capturas 

1 

1 

9 

9,1 

9,1 

81,8 

 Andar sobre uma linha 

Resultados N-11 Frequência Percentagem 

Entre 3-4 passos corretos 

5 passos corretos 

6 passos corretos 

1 

2 

8 

9,1 

18,2 

72,7 

Saltar no mesmo sítio com mesmos lados sincronizados 

Resultados N-11 Frequência Percentagem 

0 saltos corretos 1 9,1 
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1 salto correto 

Entre 2-4 saltos corretos 

5 saltos corretos 

1 

2 

7 

9,1 

18,2 

63,6 

Manter-se em apoio unipodal sobre uma trave-olhos abertos 

Resultados N-11 Frequência Percentagem 

1.0-2.9 segundos 

3.0-5.9 segundos 

6.0-9.9 segundos 

10 segundos 

2 

3 

1 

5 

18,2 

27,3 

9,1 

45,5 

Driblar uma bola, alternando mãos 

Resultados N-11 Frequência Percentagem 

0 dribles 

Entre 4-5 dribles 

Entre 6-7 dribles 

Entre 8- 9 dribles 

10 dribles 

1 

2 

2 

1 

5 

9,1 

18,2 

18,2 

9,1 

45,5 

Saltar em apoio unipodal no mesmo sítio 

Resultados N-11 Frequência % 

0 saltos 1 9,1 

Entre 1-2 saltos 1 9,1 

Entre 6-9 saltos 1 9,1 

Entre 10-14 saltos 1 9,1 

Entre 15-19 saltos 1 9,1 

Entre 30-39 saltos 3 27,3 

Entre 40-49 saltos 3 27,3 

Flexões de braços com pernas em flexão   

Resultados N-11 Frequência Percentagem 

0 flexões 

Entre 1-2 flexões 

Entre 3-5 flexões 

2 

1 

4 

18,2 

9,1 

36,4 
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Entre 6-10 flexões 

Entre 11-15 flexões 

Entre16-20 flexões 

Entre 21-25 flexões 

1 

1 

1 

1 

9,1 

9,1 

9,1 

9,1 

 Abdominais   

Resultados N-11 Frequência Percentagem 

Entre 3-5 abdominais 

Entre 6-10 abdominais 

Entre11-15 abdominais 

Entre16-20 abdominais 

Entre 21-25 abdominais 

Entre 31-35 abdominais 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

18,2 

27,3 

18,2 

18,2 

9,1 

9,1 

 

 

 

 


