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RESUMO 

MARQUES, J.C.F.B. Efeitos de um Programa de Intervenção Cognitivo Motora 
em Crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. 2019. 135 
f. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Educação Física e Esporte, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 2019. 

O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade é o transtorno do 
neurodesenvolvimento mais comum da infância, possui como característica um 
padrão persistente de desatenção, hiperatividade e/ou impulsividade. O objetivo 
deste estudo foi investigar os efeitos de um Programa de Intervenção Cognitivo 
Motora (PICM) nos sintomas de crianças com indicadores de TDAH, além de 
verificar o desempenho motor e aspectos cognitivos após a intervenção. Alguns 
estudos indicam que a estimulação motora e cognitiva realizada precocemente pode 
interferir na minimização dos sintomas e, consequentemente, no impacto deste ao 
longo da vida. Método: um total de 796 crianças, com idades entre quatro e seis 
anos, participou do processo de triagem para verificação de elegibilidade. Após a 
análise das respostas dos pais e professores pelo instrumento SNAP-IV e 
verificação dos critérios de inclusão e exclusão, 40 crianças apresentaram 
indicadores do TDAH, sendo divididas em dois grupos: experimental (GE) e controle 
(GC). Estas crianças foram avaliadas pelo SNAP-IV para verificação da intensidade 
dos sintomas de desatenção e hiperatividade, pela Movement Assessment Battery 
for Children (2ª ed.) para o desempenho motor, Teste de Trilhas para Pré-Escolares 
para flexibilidade cognitiva, Teste de Tempo de Reação Simples Seriado (TRSS) 
para atenção sustentada e Teste PathSpan para memória operacional visuoespacial. 
O GE foi submetido a 16 sessões do PICM, que envolvia atividades em grupo com 
estímulos para coordenação motora grossa, coordenação motora fina, equilíbrio, 
noção espacial e funções cognitivas.  Resultados: De acordo com o Teste ANOVA, 
houve diferença estatística na comparação intergrupo para os sintomas de 
hiperatividade, de acordo com a resposta dos professores (p=0,015), e para os 
sintomas de desatenção, também ocorreu diferença intragrupo (p=0,020) e 
intergrupo (p=0,013), pela resposta dos pais, indicando aumento da intensidade 
destes sintomas para o GC. Além desta medida, verificou-se, por meio do Teste 
Wilcoxon, diferença estatística significante na comparação intragrupo em relação ao 
GE (p=0,035) no TRSS. Discussão: nossos achados demonstraram que a 
intervenção proposta não minimizou os sintomas de desatenção, de acordo com a 
resposta dos pais, porém pode ter atuado como fator protetivo para o aumento 
destes sintomas, já para os sintomas de hiperatividade, pela resposta dos 
professores, a intervenção também pode ter atuado como fator protetivo para a 
maior intensidade destes. Além deste desfecho, os resultados demonstraram que a 
intervenção interferiu na atenção sustentada das crianças que foram submetidas à 
intervenção. Todavia, para as demais medidas relacionadas ao desempenho motor, 
memória operacional e flexibilidade cognitiva, a intervenção não levou a alterações. 
Estes resultados indicam que abordagens envolvendo estímulos motores e 
cognitivos podem ser uma alternativa para a minimização dos sintomas do TDAH e 
melhora da atenção sustentada. 

 

Palavras-chave: Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, Primeira 
Infância, Cognição, Desempenho Motor. 
 



ABSTRACT 

 
MARQUES, J.C.F.B. Effects of a Cognitive Motor Intervention Program on 
Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 2019. 135 f. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de 
São Paulo, São Paulo. 2019. 
 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder is the most common neurodevelopmental 
disorder of childhood, characterized by a persistent pattern of inattention, 
hyperactivity and / or impulsivity. The objective of this study was to investigate the 
effects of a Cognitive Motor Intervention Program (PICM) in the symptoms of children 
with ADHD indicators, as well as to verify the motor performance and cognitive 
aspects after the intervention. Some studies indicate that motor and cognitive 
stimulation performed early can interfere in the minimization of symptoms and 
consequently in the impact of this throughout the life. Method: A total of 796 children, 
ages four and six, participated in the screening process for eligibility verification. After 
analyzing the parents and teachers responses using the SNAP-IV instrument and 
verification of the inclusion and exclusion criteria, 40 children presented ADHD 
indicators, being divided into two groups: experimental (GE) and control (CG). These 
children were assessed by the SNAP-IV to assess the intensity of the symptoms of 
inattention and hyperactivity, by Movement Assessment Battery for Children (2nd 
ed.) for motor performance, Pre-School Trail Making Test for cognitive flexibility, 
Serial Simple Reaction Time (TRSS) for sustained attention and PathSpan test for 
visuospatial working memory. GE was submitted to 16 sessions of the PICM, which 
involved group activities with stimuli for gross motor coordination, fine motor 
coordination, balance, spatial notion and cognitive functions. Results: According to 
the ANOVA test, there was a statistical difference in the intergroup comparison for 
the symptoms of hyperactivity, according to the teachers' perception (p = 0.015), and 
for inattention symptoms, there was also an intragroup difference (p = 0.020) and 
intergroup (p = 0.013), by parents' perception, indicating an increase in the intensity 
of these symptoms for the CG. In addition to this measure, the Wilcoxon test showed 
statistical difference in the intragroup comparison in relation to the SG (p = 0.035) in 
the TRSS. Discussion: Our findings demonstrated that the proposed intervention did 
not minimize the symptoms of inattention, according to the parents 'perception, but 
may have acted as a protective factor for the increase of these symptoms, and for 
the symptoms of hyperactivity, for the teachers' perception may also have acted as a 
protective factor for their higher intensity. In addition to this outcome, the results 
demonstrated that the intervention interfered in the sustained attention of the children 
who were submitted to the intervention. However, for the other measures related to 
motor performance, working memory and cognitive flexibility, the intervention did not 
lead to changes. These results indicate that approaches that encompass motor and 
cognitive stimuli may be an alternative to minimize the symptoms of ADHD and 
improve sustained attention. 
 
Key-words: Attention déficit hyperactivity disorder, Preschool age, Cognition and 
Motor performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento humano é um processo de transformação que ocorre desde 

o momento da concepção até o final da vida e está sujeito a mudanças no nível de 

funcionamento do indivíduo ao longo do tempo (PAPALIA; FELDMAN, 2013; 

GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). O ser humano em desenvolvimento é 

caracterizado como alguém ativo em seu meio; o organismo é, então, resultado 

tanto de seus genes quanto da sequência temporal de ambientes (PERROTI; 

MANOEL, 2008). 

Perroti e Manoel (2008) ressaltaram que muitos esforços têm sido realizados 

para o entendimento especificamente do desenvolvimento motor, que é definido 

como a mudança contínua no comportamento motor ao longo da vida (GALLAHUE; 

OZMUN; GOODWAY, 2013). Estes esforços envolvem desde a influência genética 

até a necessidade de revisão da experiência motora, pois a partir dessa experiência, 

todos os níveis de organização (molecular, celular, orgânico, comportamental e 

social) são vinculados na geração de ações motoras cujas consequências incidirão 

na forma como esses vínculos manter-se-ão e irão se modificar no futuro. 

Nesse processo contínuo do desenvolvimento humano, as crianças tornam-se 

capazes de controlar ações e pensamentos e direcioná-los a um objetivo. Esse 

controle também está relacionado ao nível de maturação cerebral que se inicia nos 

primeiros anos de vida, razão pela qual a primeira infância é particularmente 

importante para a compreensão do desenvolvimento das Funções Executivas (FE), 

que são consideradas os processos mais complexos cognitivos (ESPY et al., 2011; 

HUIZINGA; DOLAN; VAN DER MOLEN, 2006; BARROS; HAZIN, 2013). 

No entanto, há condições que geram atrasos ou alterações no desenvolvimento 

cerebral, interferindo na aquisição das funções cognitivas, influenciando as 

características fenotípicas. Estas condições são denominadas transtornos do 

neurodesenvolvimento (MACHADO et al., 2013). Frequentemente, manifestam-se de 

maneira precoce, em geral antes de a criança ingressar na escola para o período 

formal de escolarização. De modo geral, os transtornos são caracterizados por 

déficits no desenvolvimento, que acarretam em prejuízos nas relações sociais, nos 

desempenhos acadêmicos ou profissionais, como também nas atividades de vida 

diária (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATON - APA, 2013). 
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Dentre os transtornos do neurodesenvolvimento, o de maior prevalência na 

infância é o transtorno de déficit de atenção / hiperatividade (TDAH). Este, por sua 

vez, possui como característica um padrão persistente de desatenção, 

hiperatividade e/ou impulsividade, considerada como a tríade sintomatológica do 

transtorno. Estes sintomas são mais frequentes e graves do que aqueles 

observados em indivíduos em nível equivalente de desenvolvimento típico (APA, 

2013). Os indivíduos com o TDAH apresentam prejuízos em várias áreas de sua 

vida, indicando ser necessária maior atenção por meio de serviços e profissionais da 

saúde e educação (MARQUES et al., 2013, GOULARDINS et al., 2013; BUFFERD 

et al., 2012). 

Os indivíduos com o TDAH não possuem somente as dificuldades acima 

mencionadas, relacionadas à tríade sintomatológica. Além destas, as pessoas com o 

transtorno apresentam alterações também em seu desenvolvimento motor, com 

piores desempenhos no que se refere à coordenação motora global e fina, no 

equilíbrio, entre outros (FLIERS et al., 2008; GOULARDINS et al., 2015; PITCHER; 

PIEK; HAY, 2003). 

Na literatura já existem alguns apontamentos da preconização do estímulo 

adequado para estas crianças, como estimulações motoras e cognitivas, 

treinamento parental, psicoterapia, entre outros, visando à melhora do 

desenvolvimento motor, cognitivo, comportamento social, desempenho acadêmico e 

laboral (LEE et al, 2012; ANTSHEL; BARKLEY, 2008; WALLANDER et al., 2014; 

HALPERIN et al., 2012).  

Atualmente, o tratamento de primeira escolha para estes indivíduos é a 

medicação estimulante, sendo fácil de aplicar, entretanto muitos pais preferem não 

utilizá-la em seus filhos. Além disso, algumas crianças apresentam efeitos colaterais 

com essa modalidade terapêutica (PISECCO; HUZINEC; CURTIS, 2001; POWER; 

HESS; BENETT, 1995). Outras abordagens terapêuticas nos indivíduos com o 

TDAH têm sido utilizadas, porém com menor quantidade de pesquisas e ainda 

pouca utilização no meio clínico. No entanto, observamos que já existe maior 

aceitação dessas novas abordagens, com a implementação de treinos cognitivos 

(CORTESE et al., 2015), terapia cognitivo comportamental (LEE et al., 2012; 

FABIANO et al., 2009), que tem como objetivo a melhora dos sintomas e ênfase nas 

funções executivas, além das terapias motoras que abrangem treinos para melhora 

da aptidão física (SMITH et al., 2013; KAMIJO et al., 2011; HALPERIN; BERWID; 
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O'NEILL, 2014) como também a estimulação motora direcionada às dificuldades 

apresentadas por essas crianças, podendo levar a minimização dos sintomas 

(HALPERIN et al., 2012).   

Acredita-se que o trabalho multimodal é essencial, visto que o transtorno é 

longitudinal e necessita de constante vigilância por parte dos profissionais de saúde, 

educação e da família da pessoa com o TDAH (MTA COOPERATIVE GROUP, 

1999; CORDIER et al., 2009; FABIANO et al., 2009; HALPERIN et al., 2012, 2014).  

A identificação precoce dos sintomas do TDAH e, consequentemente, uma 

linha de cuidado que também inclua a intervenção motora como modalidade 

terapêutica, poderia promover melhora do desenvolvimento global das crianças com 

o transtorno (BECKER et al., 1999; FAHERTY; KERLEY; SMEYNE, 2003; KIM et al., 

2007; FARMER et al., 2004; WALLANDER et al., 2014).  

A implantação de um Programa de Intervenção Cognitivo Motora (PICM) tem 

como pressuposto básico atender às dificuldades apresentadas pelas crianças com 

o TDAH. A partir desse pressuposto, colocá-lo em prática precocemente 

possibilitaria a inibição de padrões de comportamento motor, social e cognitivo que 

não são considerados adequados (CORDIER et al., 2009; HALPERIN et al., 2012) e 

que podem levar à exclusão social e pior autoestima, interferindo diretamente na 

qualidade de vida das pessoas com o TDAH em todas as faixas etárias (MARQUES 

et al., 2013, DANCKAERTS et al., 2010; WEHMEIER; SCHACHT; BARKLEY, 2010).  

De acordo com os estudos que verificaram a influência positiva das 

estimulações cognitivas e motora no desenvolvimento das crianças com o TDAH 

(HALPERIN et al., 2012; KAMIJO et al., 2011; SMITH et al., 2013), surge uma 

indagação: a implementação de um Programa de Intervenção Cognitivo Motora 

poderá levar à minimização dos sintomas em crianças que apresentem indicadores 

do TDAH e alterar os desempenhos motores e as funções cognitivas?   

Portanto, o objetivo deste estudo é investigar os efeitos de um Programa de 

Intervenção Cognitivo Motora nos sintomas de crianças com indicadores de TDAH, 

além de verificar o desempenho motor e aspectos cognitivos após a intervenção. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Transtorno do Déficit de Atenção / Hiperatividade 

 

O TDAH é uma condição de saúde cujas implicações podem levar a 

dificuldades em aspectos sociais, emocionais, motores e acadêmicos, prejudicando 

funcionalmente os indivíduos com este diagnóstico (GOMES et al., 2007; 

GOULARDINS et al., 2013). Possui como característica um padrão persistente de 

desatenção, hiperatividade e/ou impulsividade, mais frequente e grave do que 

aquele tipicamente observado e que interfere no funcionamento ou no 

desenvolvimento (American Psychiatric Association - APA, 2013). De acordo com o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), o TDAH é 

considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, sendo manifestado em geral 

antes de a criança ingressar na escola (APA. 2013). 

O DSM-5 (APA, 2013) considera necessário para o profissional responsável 

pela avaliação clínica da pessoa com o TDAH, o preenchimento dos cinco critérios 

diagnósticos, descritos abaixo: 

A – Um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade e impulsividade 

que interfere no funcionamento e no desenvolvimento, conforme caracterizado por 1 

e 2: 

 1 - Desatenção: seis (ou mais) dos seguintes sintomas persistem por, pelo 

menos, seis meses em um grau inconsistente com o nível do desenvolvimento, com 

impacto negativo direto nas atividades sociais e acadêmicas / profissionais:  

a. Não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas 

escolares, no trabalho ou durante outras atividades com frequência. 

b. Tem dificuldade, regularmente, em manter a atenção em tarefas ou 

atividades lúdicas. 

c. Parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente. 

d. Não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos 

escolares, tarefas ou deveres no local de trabalho. 

e. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades frequentemente. 

f. Evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço 

mental prolongado. 

g. Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades. 
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h. Constantemente, distrai-se com facilidade por estímulos externos. 

i. Com frequência é esquecido em relação a atividades cotidianas. 

 

2. Hiperatividade e impulsividade: seis (ou mais) dos seguintes sintomas 

persistem por pelo menos seis meses em um grau que é inconsistente com o nível 

do desenvolvimento, com impacto negativo direto nas atividades sociais e 

acadêmicas / profissionais. Frequentemente:  

a. Frequentemente remexe as mãos ou os pés ou se contorce na cadeira. 

b. Levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado. 

c. Corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado.  

d. É incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente.  

e. “Não pára”, agindo como se estivesse “com o motor ligado". 

f. Fala demais.  

g. Deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída. 

h. Tem dificuldade para esperar a sua vez. 

i. Interrompe ou se intromete em conversas. 

 

B. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade / impulsividade estavam 

presentes antes dos 12 anos de idade.  

C. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade / impulsividade estão 

presentes em dois ou mais ambientes. 

D. Há evidências claras de que os sintomas interferem no funcionamento 

social, acadêmico ou profissional ou reduzem sua qualidade.  

E. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de esquizofrenia 

ou outro transtorno psicótico e não são mais bem explicados por outro transtorno 

mental (por exemplo: transtorno do humor, transtorno de ansiedade, transtorno 

dissociativo, transtorno da personalidade, intoxicação ou abstinência de substância). 

O TDAH também é classificado em três diferentes apresentações: 

● Apresentação combinada: se tanto os sintomas de desatenção quanto os 

sintomas para hiperatividade e impulsividade são preenchidos nos últimos seis 

meses.  

● Apresentação predominantemente desatenta: se os sintomas para 

desatenção são preenchidos, enquanto os sintomas para hiperatividade e 

impulsividade não são preenchidos nos últimos seis meses.  
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● Apresentação predominantemente hiperativa / impulsiva: se os sintomas para 

hiperatividade e impulsividade são preenchidos, enquanto os sintomas para 

desatenção não são preenchidos nos últimos seis meses (APA, 2013). 

Em estudo realizado por Rohde et al. (1999) com adolescentes entre 12 e 14 

anos, foi encontrada maior prevalência da apresentação combinada, um total de 

62,5%. A apresentação predominantemente desatenta foi detectada em 26,3% e a 

predominantemente hiperativo / impulsivo, em 11,2% das crianças avaliadas, 

estando de acordo com demais estudos (FARAONE, 1998; GADOW et al., 2000; 

FONTANA et al., 2007).  

Atualmente, o TDAH é especificado em relação a sua gravidade, sendo dividido 

em leve, moderado e grave (APA, 2013).  

 

2.2. O TDAH na Primeira Infância  

 

A primeira infância compreende o período entre zero e seis anos de idade e 

caracteriza-se por mudanças nos aspectos físicos, motores, comportamentais, 

emocionais e sociais. Nesta fase ocorre a passagem do convívio familiar para o 

escolar, com a variabilidade de experiências e diferentes demandas, até então 

desconhecidas pela criança (WEBSTER-STRATTON, 2006).  

Como citado anteriormente, a presença dos sintomas de desatenção, 

hiperatividade e impulsividade ocorre já nos primeiros anos de vida, o que indica que 

a criança na primeira infância já apresenta as dificuldades relacionadas ao 

transtorno e à repercussão destas nos diferentes contextos de sua vida. No entanto, 

nesse estágio inicial do desenvolvimento, os níveis de desatenção e, 

particularmente, a hiperatividade e impulsividade são mais intensos, isso porque 

nesta faixa etária a criança ainda está em processo de aquisição de diversas 

funções executivas e o desenvolvimento destas interfere na adequação do 

comportamento (O’NEIL et al., 2017; PEREIRA et al., 2012; HUIZINGA; DOLAN; 

VAN DER MOLEN, 2006). 

Atualmente, já existem linhas de pesquisa com o objetivo de verificar as 

condições preditoras do TDAH, por meio de avaliações de bebês com idades entre 

zero e 18 meses. Gurevitz et al. (2014) publicaram um estudo que teve como 

objetivo identificar marcadores precoces na infância para o desenvolvimento do 

TDAH. Para isso, realizaram um modelo retrospectivo, por meio de análises de 
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prontuários. Como preditores para o desenvolvimento do TDAH, os autores 

enfatizaram: idade materna avançada, baixa escolaridade da mãe, a presença do 

transtorno nos irmãos, diminuição do percentil do perímetro cefálico e atrasos no 

desenvolvimento motor e de linguagem. De acordo com este estudo, estes 

marcadores podem predizer a presença do transtorno em 58% das crianças. 

Outros estudos indicam que atualmente pode se identificar com segurança o 

TDAH em crianças a partir dos cinco anos de idade e que estas têm prejuízos 

clinicamente significativos, não transitórios, nem superados rapidamente (APA, 

2013; BUFFERD et al., 2012; SUBCOMMITTEE ON ATTENTION-

DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER, 2011). O conceito de que os problemas 

comportamentais irão mudar com o passar dos anos e que a criança irá se 

desenvolver e apresentar melhor funcionamento não apresenta sustentação quando 

observados os diferentes comprometimentos e o impacto substancial no 

funcionamento social, emocional e acadêmico durante toda a sua trajetória 

(WASHBROOK; PROPPER; SAYAL, 2013; BUFFERD et al., 2012).  A presença dos 

sintomas de hiperatividade já aos três anos de idade indica maiores custos 

econômicos destes indivíduos ao longo de sua vida em aproximadamente 17,5 

vezes em média ao ano, quando comparados a crianças que apresentaram 

desenvolvimento típico. Esse dado impacta diretamente o custo que a presença do 

TDAH gera à sociedade (CHOROZOGLOU et al., 2015).  

De acordo com Sonuga-Barke et al. (2013) existem três domínios do 

funcionamento que parecem estar associados com a hiperatividade na criança na 

primeira infância: (1) leve comprometimento intelectual, déficits no desenvolvimento 

e habilidades pré-escolares prejudicadas (GADOW et al., 2002; LAHEY et al., 1998; 

SHELTON et al., 1998; SONUGA-BARKE et al., 1994); (2) problemas de 

coordenação motora (MARÍN-MENDEZ et al., 2016; LAHEY et al., 1998); (3) déficits 

em habilidades sociais e problemas com relacionamentos (LAHEY et al., 1998).  

Estas crianças apresentam menor competência comunicativa com os colegas e são 

menos sensíveis à comunicação com os seus professores (ALESSANDRI, 1992).  

A Academia Americana de Pediatria [AAP] (2011) publicou um guia para a 

prática clínica, relatando um número especial de circunstâncias para iniciar o 

tratamento do TDAH em crianças com idades entre quatro e cinco anos; no entanto, 

preconizam somente a Terapia Comportamental como abordagem terapêutica, 

justificando que a introdução da medicação metilfenidato em crianças em idade pré-
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escolar deve ser administrada somente para os casos considerados moderados e 

graves. Este guia também ressalta que as crianças entre quatro e cinco anos 

apresentam melhora de sintomas com a terapia comportamental, fortalecendo esta 

modalidade de tratamento, menos invasiva, além de menores custos para os 

serviços de saúde (SUBCOMMITTEE ON ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY 

DISORDER, 2011). 

Trevisan (2010) verificou, em estudo realizado com crianças na primeira 

infância com indicadores de TDAH, que mesmo nessa idade precoce (quatro – sete 

anos), os sinais de desatenção e hiperatividade já estão relacionados ao pobre 

desempenho em tarefas de funções executivas. Destacam-se, como função 

executiva, as habilidades cognitivas necessárias para planejar, iniciar, realizar e 

monitorar comportamentos intencionais, relacionados a um objetivo ou a demandas 

ambientais (PEREIRA et al., 2012). Nesse estudo, constatou-se que os indicadores 

de desatenção e hiperatividade associam-se aos desempenhos nos testes 

executivos.  

No entanto, observamos que os trabalhos que englobam as diferentes 

dimensões comprometidas de crianças com TDAH na segunda infância já são 

escassos na literatura; na primeira infância são praticamente inexistentes. O foco de 

profissionais da área da saúde, da educação e de pesquisadores sobre esse período 

é fundamental para que se proporcionem testes adequados à avaliação dessa faixa 

etária, assim como se torne possível a identificação precoce de alterações, não 

apenas em funções executivas, mas considerando o desenvolvimento global da 

criança (PEREIRA et al., 2012). 

 

2.3. Epidemiologia 

 

O TDAH é o transtorno do neurodesenvolvimento mais comum na infância, 

atingindo de 3 a 7% da população pediátrica (APA, 2013). No entanto, observa-se 

comumente questionamentos sobre as prevalências mundiais do transtorno e a 

divergência que poderia ocorrer entre culturas ocidentais e orientais, além da 

possibilidade de maior frequência do TDAH com o passar dos anos. Para responder 

sobre estas indagações, Polanczyk et al. (2007) realizaram revisão sistemática para 

estimativa mundial do transtorno e verificaram a prevalência de 5,29%. Em 2014, 

Polanczyk et al. realizaram uma nova revisão sistemática para verificar se haveria 
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diferenças na prevalência do transtorno com a inclusão de diferentes estudos de 

epidemiologia que englobassem regiões que ainda não tinham sido analisadas na 

revisão sistemática de 2007. Foi observado que a localização geográfica e o ano da 

publicação dos estudos não se associaram à variabilidade das estimativas de 

prevalência do TDAH, porém as diferentes metodologias para o diagnóstico do 

transtorno interferem significativamente para a heterogeneidade do transtorno. 

Em relação ao sexo, o transtorno é mais comum nos meninos do que nas 

meninas, atingindo proporções de até 4:1 em ensaios clínicos e 2,4:1 em estudos 

populacionais (POLANCZYK et al., 2007; FARAONE et al., 2015). Na idade adulta, 

essa discrepância em relação ao gênero desaparece (MATTE et al., 2015). Alguns 

autores sugerem que a razão desta discrepância seja a maior frequência de 

comportamentos agressivos e inadequados em meninos (SCAHILL; SCHWAB-

STONE, 2000; TAYLOR, 1994). Outra explicação que corrobora a diferença 

observada nos estudos epidemiológicos é o subdiagnóstico da desatenção 

apresentada em meninas (SCAHILL; SCHWAB-STONE, 2000; ANDRADE; 

SCHEUER, 2004). 

Um desafio, que ocorre em todos os transtornos do neurodesenvolvimento, 

vem do diagnóstico baseado em sintomas, sem a possibilidade ainda de testes 

biológicos. Essa dificuldade implica no risco de sub ou sobrediagnóstico, ainda que 

existam critérios diagnósticos claros. Por este motivo, há necessidade de uma 

avaliação clínica sistematizada e rigorosa (THAPAR; COOPER, 2015). 

 

2.4. Etiopatogenia  

 

O TDAH é um transtorno altamente heterogêneo, com diferentes 

apresentações, intensidades e, consequentemente, prejuízos funcionais distintos, o 

que se torna um desafio para os pesquisadores da área identificar a sua 

fisiopatologia e as intervenções mais eficazes que poderiam alterar a sua trajetória 

desenvolvimental.  

Atualmente acredita-se que a causa do TDAH pode estar relacionada com 

fatores psicológicos, sociais, genéticos, e bioquímicos (PARDON, 2010). A 

etiopatogenia pode estar baseada em danos cerebrais nos períodos pré e perinatal 

(BARASHNEV; BUBNOVA; SOROKINA, 1998; MILBERGER et al.,1997), na 

hereditariedade (NOGOVITSINA; LEVITINA, 2007; MAHER; MARAZITA; MOSS et 
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al., 1999) e também se relaciona a influências ambientais desfavoráveis pós-natais 

(BARKLEY, 1997; MILBERGER; BIEDERMAN; FARAONE et al., 1998), 

determinando um desequilíbrio na maturação de estruturas cerebrais e desregulação 

das suas funções. Estes prejuízos levam a mudanças nas questões psicológicas, 

neurofisiológicas e bioquímicas (NOGOVITSINA; LEVITINA, 2007).  

Apesar do grande número de estudos já realizados, as causas precisas do 

TDAH ainda não são conhecidas. Entretanto, a influência de fatores genéticos e 

ambientais para a ocorrência do transtorno é amplamente aceita na literatura 

(CROSS-DISORDER GROUP OF THE PSYCHIATRIC GENOMICS CONSORTIUM, 

2013; ROMAN; ROHDE; HUTZ, 2002; ROHDE; HALPERN, 2004). Até 80% da 

variância fenotípica pode ser explicada por fatores genéticos aditivos (DURSTON, 

2010), sendo essa influência fortemente sustentada por estudos familiares de 

gêmeos (SZOBOT et al., 2001).  

Com os recentes avanços nos estudos em genética molecular, tem havido um 

número crescente de pesquisas procurando genes candidatos com resultados 

positivos e negativos (HAWI et al., 2010, ROMAN; ROHDE; HUTZ, 2002, KIM et al., 

2007). A importante contribuição de fatores genéticos para o seu desenvolvimento é 

sugerida por estudos epidemiológicos que demonstram uma recorrência familiar 

significante, como também uma herdabilidade bastante alta para esse transtorno, 

em torno de 76% dos casos (GESCHWIND; FLINT, 2015; ROMAN; ROHDE; HUTZ, 

2002; FORERO; ARBOLEDA; VASQUEZ, 2009, FARAONE et al., 2005; GIZER; 

FICKS; WALDMAN, 2009).  

Vários estudos realizados com os genes candidatos relataram transmissão 

paterna de alelos de TDAH para seus filhos (KIM et al., 2007; HAWI et al., 2010). As 

pesquisas têm se centrado na análise das variações dos genes catecolaminérgicos 

e serotoninérgicos (FORERO; ARBOLEDA; VASQUEZ, 2009). Essas investigações 

sugerem que a transmissão do TDAH seja determinada por vários genes de 

pequeno efeito, que conferem suscetibilidade a este transtorno, sendo necessário o 

aprofundamento de estudos nesta área (GESCHWIND; FLINT, 2015; FORERO; 

ARBOLEDA; VASQUEZ, 2009). A identificação dos possíveis genes que conferem 

suscetibilidade ao TDAH é fundamental, uma vez que a informação genética está 

diretamente relacionada ao seu tratamento e à respectiva prevenção (SONUGA-

BARKE et al., 2009; ROMAN; ROHDE; HUTZ, 2002, ROHDE; BARBOSA; 

TRAMONTINA et al., 2000).   
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Shaw et al. (2007) avaliaram a espessura cortical por meio de exame de 

neuroimagem em 223 crianças com o diagnóstico de TDAH, comparando-as a 

crianças com desenvolvimento típico e relataram que o grupo com TDAH atingiu o 

pico de espessura cortical aos 10,5 anos de idade, enquanto o grupo controle atingiu 

essa condição aos 7,5 anos. Esse estudo foi de grande relevância para a 

comunidade científica, porque até a sua publicação não havia sido documentado o 

atraso maturacional por meio de estudo de neuroimagem. 

Atualmente, alguns estudos sugerem a relação entre a fisiopatologia do TDAH 

com as neurotrofinas, já que estas desenvolvem o papel de regulação da função 

neuronal no desenvolvimento cerebral e no cérebro do adulto, além de atuar nas 

funções comportamentais (PARDON, 2010; GUNEY et al., 2014; SHIM et al., 2008). 

Guney et al. (2014) verificaram os níveis do fator de crescimento neural (NGF) em 

indivíduos com TDAH e compararam com controles. O NGF tem um papel crítico no 

desenvolvimento e manutenção dos neurônios colinérgicos, que têm implicações 

nos processos de aprendizado e memória, além de regulação da plasticidade 

cerebral. Os achados indicaram níveis mais altos do NGF nos pacientes com o 

TDAH, sugerindo que o NGF desenvolva um papel na fisiopatologia do transtorno e 

levanta a possibilidade de considerar este um marcador biológico para diagnóstico. 

No entanto, ressalta a importância de estudos com maiores amostras para 

confirmação da contribuição desta neurotrofina no desenvolvimento do TDAH. 

As expectativas para o maior entendimento dos fatores causais do TDAH estão 

diretamente relacionadas às práticas para a prevenção do transtorno e a 

identificação das abordagens de tratamentos que promovam melhores resultados ao 

longo da vida da pessoa com o TDAH. 

 

2.5. Aspectos Cognitivos no TDAH 

 

Os conhecimentos sobre o TDAH, mesmo com diferentes nomenclaturas e 

critérios diagnósticos, já estão descritos na literatura desde o século XVIII. Porém, 

atualmente há evidências que as pessoas com esta condição apresentam alterações 

funcionais, estruturais, neuroquímicas em regiões cerebrais que são vitais para a 

cognição (CASTELLANOS et al., 2006). 

A cognição refere-se aos mecanismos pelos quais os animais adquirem, 

processam, armazenam e agem sobre as informações do ambiente. Estes incluem a 
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percepção, aprendizagem, memória e tomada de decisão (SHETTLEWORTH, 

2010). 

Baseado no paralelo entre os sintomas do TDAH e os déficits cognitivos 

presumidos, as pesquisas ampliaram o escopo das investigações para os processos 

cognitivos de ordem superior, relacionados com a ação do lobo frontal, como o 

controle inibitório, a atenção e a memória operacional (MO). Dentre os processos 

cognitivos, estão as funções executivas (FE) que são consideradas funções mentais 

complexas e responsáveis pela capacidade de autorregulação ou 

autogerenciamento do indivíduo (HAMDAN, PEREIRA, 2002; MELLO, MIRANDA,  

MUSZKAT, 2005; PIRES, 2010). 

A atenção, um dos aspectos mais discutidos nos estudos com o TDAH, é a 

capacidade de manter o foco em um estímulo e assim, selecioná-lo no 

processamento de certas categorias de informação (HELENE, XAVIER, 2003; 

LUNDY-EKMAN, 2008). De acordo com Posner e Rothbart (2005), este sistema 

atencional tem papel importante para a aquisição de muitas formas de aprendizado 

e de regulação do comportamento e das emoções. A atenção desenvolve-se 

fortemente na primeira infância, no período entre os dois e sete anos de idade, 

período crítico para o desenvolvimento cognitivo e motor. A avaliação desta 

capacidade cognitiva pode ser realizada por meio da medida do tempo de reação, 

que envolve o período de tempo entre o surgimento de um estímulo alvo e da 

resposta motora do sujeito. Menores tempos de reação são interpretados como 

decorrentes de maior grau de atenção do indivíduo para o local ou a natureza do 

estímulo-alvo (LENT, 2010; BOLFER et al, 2010). Kofler et al. (2013) avaliaram, por 

meio de uma metanálise, o tempo de reação de pessoas com o TDAH.  Para isso, 

analisaram 319 estudos, revelando que as crianças e adolescentes com o transtorno 

apresentam maior variabilidade do tempo de reação e não maior lentidão para a 

realização da tarefa, o que era anteriormente exposto na literatura. Com o passar 

dos anos, na vida adulta, há diminuição dessa variabilidade, porém esta ainda 

permanece com magnitude moderada na medida do tempo de reação.  

Barkley (1997) considera entre as funções executivas, o controle inibitório 

como o componente de maior impacto nos indivíduos com o TDAH e 

secundariamente este déficit perturba as demais funções executivas. O controle 

inibitório refere-se a três processos inter-relacionados, que são: inibição de uma 

resposta preponderante a um evento; interrupção de uma resposta em andamento, o 
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que gera uma resposta tardia e, por fim, um evento protetivo relacionado às 

respostas autodirecionadas de eventos competitivos e/ou perturbadores, agindo 

como um controle de interferência. Estas perturbações podem ser de origem interna 

(representações mentais) ou externa (ambiente).  

De acordo com Castellanos et al. (2006), dos diferentes tipos de processos 

inibitórios, somente a inibição motora tem evidências claramente replicadas no 

TDAH. O controle motor inibitório pode ser avaliado por meio de tarefas que 

envolvem a execução e interrupção de um ato motor. Lijffijt et al. (2005) realizaram 

um estudo de metanálise com o objetivo de identificar se o controle inibitório seria a 

função cognitiva primariamente deficitária ou se o transtorno é caracterizado por 

prejuízos atencionais. Os resultados desta metanálise indicaram que para os 

adultos, a teoria de comprometimento do controle motor inibitório seria o “core” dos 

prejuízos cognitivos no TDAH, mas para as crianças analisadas esta teoria ainda 

não foi esclarecedora. Os autores relatam que as diferenças encontradas nos 

estudos que avaliaram o controle inibitório e os processos atencionais de crianças e 

adultos com o TDAH podem ser explicados por possíveis déficits localizados em 

mecanismos independentes e que, nas crianças, as tarefas que testam o controle 

inibitório também necessitam de grande demanda de memória operacional (MO), 

função também considerada de grande relevância para o entendimento do 

transtorno. Para isso, segundo os autores, são necessários mais estudos que 

caracterizem os processos cognitivos de adultos e crianças com o TDAH. 

A memória operacional também é uma função cognitiva de grande interesse 

nos estudos científicos. Define-se memória operacional como a capacidade de 

armazenamento mental e manipulação destas informações por um breve período de 

tempo. Esta é um componente de domínio geral responsável pelo controle de 

atenção e processamento que está envolvido em funções cognitivas regulatórias, 

como por exemplo, a recuperação de informações da memória de longo prazo 

(BADDELEY, 2000). Ainda caracteriza-se como um constructo vital para níveis 

superiores de cognição, já que estudos associam esta capacidade como preditora 

de diferenças individuais em inteligência fluída e funcionamento executivo, 

predizendo habilidades cognitivas como a compreensão da leitura, aquisição de 

linguagem e resolução de problemas não verbais (MORRISON; CHEIN, 2011, 

BADDELEY, 2003; ENGLE et al., 1999; LOGIE, GILHOOLY, WYNN, 1994; 

DANEMAN, CARPENTER, 1980).  
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Os modelos que buscam entender o funcionamento dos indivíduos com o 

TDAH refletem amplamente o déficit na memória operacional, podendo 

desempenhar um papel central ou periférico na expressão fenotípica do transtorno 

(RAPPORT et al., 2001, 2008; CASTELLANOS, TANNOCK, 2002). Rapport et al. 

(2008) avaliou crianças com o TDAH, com idades entre oito e 12 anos, e comparou 

com crianças com desenvolvimento típico. O objetivo foi verificar a função da 

memória operacional, considerando a MO como um sistema que engloba dois 

subsistemas que são MO fonológica e MO visuoespacial (BADDELEY, 2003). Os 

resultados desse trabalho indicaram que as crianças com o TDAH apresentaram pior 

desempenho em MO, tanto nos aspectos fonológicos ou visuoespaciais, quando 

comparado com crianças com desenvolvimento típico. Porém, quando foi realizado o 

comparativo entre os desempenhos visuoespaciais e fonológicos, verificou-se que o 

aspecto fonológico foi significantemente melhor desempenhado. 

 

2.6. Aspectos Motores no TDAH 

 

Além da tríade sintomatológica que envolve desatenção, hiperatividade e 

impulsividade e, questões relacionadas com desempenhos em funções cognitivas, 

os sujeitos com o TDAH podem demonstrar alterações em aspectos motores, tais 

como déficits na coordenação motora ou desempenho motor inferior àquele 

apresentado por indivíduos sem o transtorno (FLIERS et al., 2008; GOULARDINS et 

al., 2013, 2015; PITCHER et al., 2003). Estudos clínicos e epidemiológicos referem 

que 30% a 50% das crianças com o TDAH possuem problemas na coordenação 

motora. Essas prevalências são dependentes do tipo de avaliação motora realizada 

e os pontos de corte utilizados (KADESJÖ; GILLBERG 1998; GEUZE; JONGMANS; 

SCHOEMAKER et al. 2001; WILSON, 2005; FLIER et al., 2008).  

Kadesjö e Gillberg (1998) ressaltam que as crianças com o TDAH que 

possuem alterações perceptuais e de controle motor, têm piores prognósticos do 

que aquelas diagnosticadas com somente o TDAH, indicando a importância do olhar 

também para este aspecto e a necessidade de avaliação do desenvolvimento motor 

das crianças que possuem o transtorno. 

Alguns estudos observaram que as características motoras apresentadas por 

essas crianças estavam relacionadas com a dificuldade atencional (PIEK; PITCHER; 

HAY, 1999). Porém, descobertas recentes sugerem que esses problemas motores 
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são decorrentes do transtorno, não se relacionando somente com as questões 

atencionais (MIYAHARA; PIEK; BARRET, 2006). 

Uma das hipóteses para essas dificuldades motoras é a relação com a 

alteração cerebelar que as pessoas com o TDAH podem apresentar, já que esta 

estrutura está diretamente relacionada com o controle motor, além de apresentar 

relação com funções cognitivas e afetivas (DIAMOND, 2000; MACKIE et al. 2007).  

Mackie et al. (2007) realizaram um estudo que comparou, por meio de ressonância 

magnética, o volume cerebelar de crianças com o TDAH e de crianças com o 

desenvolvimento típico. Foi possível verificar que as crianças com o transtorno 

apresentaram menor volume cerebelar quando comparadas com o grupo típico. 

Além deste achado, os pesquisadores dividiram o grupo com TDAH em dois 

subgrupos relacionados à gravidade dos sintomas. Com isso, verificaram que o 

grupo com TDAH e menor gravidade possuíam diminuição do volume em região de 

vermis cerebelar superior e esta não era progressiva, enquanto o grupo com pior 

quadro clínico, além desta alteração, também apresentou uma trajetória 

descendente em volumes dos hemisférios cerebelares inferior direito e inferior 

esquerdo, tornando-se progressivamente menores na adolescência do que do grupo 

TDAH com sintomas menos graves. 

Vários estudos, investigando diferentes habilidades motoras, identificaram 

prejuízos na aquisição e/ou na qualidade do movimento. Brossard-Racine et al. 

(2011) verificaram que a caligrafia de crianças com o diagnóstico de TDAH, sem 

terem iniciado o tratamento medicamentoso, leva a grande dificuldade da 

capacidade de escrita manual. Essas crianças apresentam dificuldades motoras 

finas, principalmente em destreza manual e integração visuo-motora, sendo esta 

última preditora de legibilidade nesta população. Brossard-Racine et al, (2012), na 

continuidade do estudo anteriormente citado, avaliaram as habilidades motoras de 

crianças recentemente diagnosticadas com o TDAH, por meio da Escala Movement 

Assessment Battery for Children (MABC). O objetivo deste trabalho era verificar se 

havia alteração do desempenho motor após o início de tratamento medicamentoso, 

com a utilização de metilfenidato, por três meses. Os resultados indicaram que a 

medicação estimulante afetou positivamente as habilidades motoras testadas. No 

entanto, verificaram que o grupo com TDAH que apresentou dificuldades motoras se 

beneficiaram mais desta abordagem terapêutica. 
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O equilíbrio também tem sido objeto de estudo para esta população, pois esta 

habilidade motora é um componente necessário para o controle postural que por sua 

vez depende de informações visuais, do sistema vestibular, proprioceptivo e 

cutâneo. O controle postural é a base do sistema de controle motor humano, 

produzindo estabilidade e condições para o movimento, como a habilidade de 

assumir e manter a posição corporal durante uma atividade (TEIXEIRA, 2010). Mao 

et al. (2014) avaliaram 20 crianças com diagnóstico de TDAH, apresentação 

combinada, comparando com 20 crianças com desenvolvimento típico. Para isso, 

utilizaram um sistema de captura de movimento, que permitia verificar o movimento 

do centro de massa do participante enquanto realizava uma atividade que tinha 

como objetivo se manter sentado em cima de um cavalo mecânico.  Neste estudo, 

foi possível verificar que as crianças com o transtorno apresentaram maiores 

dificuldades de ajustes posturais para se manter sentadas no cavalo mecânico, 

durante o movimento de cavalgada do equipamento, sendo necessária a realização 

de movimentos mais amplos, de maior alcance tanto látero-lateral, quanto ântero-

posterior, para evitar a queda durante a atividade. 

Alguns estudos avaliaram o desenvolvimento motor de crianças com o TDAH, 

com o olhar para o todo, com diferentes habilidades testadas. Goulardins et al. 

(2013) avaliaram por meio da Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) o perfil motor 

de 34 crianças com o transtorno e compararam com 32 controles pareados por sexo 

e idade. A EDM é um instrumento que permite a avaliação de coordenação motora 

fina e global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial e temporal. Nesta 

pesquisa, foi possível observar que 41% das crianças com o TDAH apresentaram 

desenvolvimento entre os níveis estipulados pela escala em “normal baixo”, “inferior” 

e “muito inferior”, diferentemente do grupo com desenvolvimento típico, em que 

somente 13% apresentaram o nível “normal baixo”. Nenhum participante do grupo 

controle apresentou níveis considerados abaixo da normalidade. Rosa Neto et al. 

(2015), utilizando o mesmo instrumento (EDM), compararam o desenvolvimento 

motor de 200 crianças, destas 50 tinham o diagnóstico de TDAH e 150 possuíam  

desenvolvimento típico. Os resultados deste estudo indicaram que há um atraso no 

desenvolvimento motor das crianças com o TDAH de aproximadamente 23,4 meses. 

O quociente motor geral da EDM classificou o desenvolvimento motor das crianças 

do grupo típico em “normal médio” e, para as crianças com o TDAH em 

desenvolvimento motor “inferior” (o que segundo o autor caracteriza “risco para o 
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desenvolvimento”). Além deste dado, o estudo verificou que 52% das crianças com o 

transtorno tiveram pontuações no teste que indicam desenvolvimento motor “inferior” 

ou “muito inferior”.  

Kaiser et al. (2015) realizaram uma revisão sistemática com o objetivo de 

evidenciar prejuízos nas habilidades motoras e quais as características motoras de 

crianças com o TDAH. Em aproximadamente 50% da amostra de crianças, houve a 

presença da comorbidade Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação (TDC), 

como também foi evidenciado por demais estudos (GOULARDINS, 2016; PITCHER; 

PIEK; HAY, 2003; WATEMBERG et al., 2007). Porém, nos casos em que o 

diagnóstico de TDC não foi realizado, componentes específicos motores foram 

avaliados. Em relação ao equilíbrio, os resultados indicam piora de desempenho em 

relação a essa habilidade quando comparados com crianças com desenvolvimento 

típico (TSENG et al., 2004; GOULARDINS et al., 2013).  Em relação à coordenação 

motora fina, os resultados também sugerem prejuízos do grupo de crianças com 

TDAH (TSENG et al., 2004; GOULARDINS et al., 2013), além de pior destreza 

manual e grafismo menos legível, com letras maiores, dificuldade de alinhar as letras 

no papel, o que se relaciona com a execução de movimentos de coordenação fina 

(BROSSARD-RACINE et al., 2012; TUCHA; et al., 2007; SHEN; LEE; CHEN, 2012). 

A coordenação motora global também foi inferior nos estudos que avaliaram essa 

habilidade (CARTE; NIGG; HINSHAW, 1996; HARVEY et al., 2009). Nos estudos 

que compararam o tempo de reação dessas crianças e a qualidade de movimento, 

foi observado que o grupo com TDAH apresentou maior lentidão nas tarefas motoras 

mais complexas (YAN; THOMAS, 2002, KLOTZ et al., 2012). 

Outro fator relevante que interfere diretamente na capacidade de execução de 

tarefas motoras é a dificuldade que as pessoas com o TDAH apresentam no timing 

sensório-motor, com pior percepção do tempo, o que leva a menor capacidade de 

planejar atos motores que são separados pelo tempo (BARKLEY, 1997) e maior 

lentidão nas tarefas que possuem processamento automático (PENNINGTON; 

OZONOFF, 1996). Chen et al. (2013) realizaram um estudo que avaliou a 

coordenação motora global de crianças com TDAH por meio da tarefa de pular 

corda. Esta atividade engloba a coordenação da porção superior e inferior do corpo 

para manter o equilíbrio e o ritmo e capacidade de percepção do tempo para que 

ocorra o deslocamento vertical do seu corpo no momento preciso. Os resultados 

indicaram que o grupo com o TDAH demonstrou maior tempo de variação de saltos, 
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com pior performance quando havia o disparo do sinal indicando que a corda iria 

girar. Foram realizados estímulos constantes e aleatórios. O grupo com 

desenvolvimento típico apresentou maior adaptabilidade às mudanças de tempo do 

estímulo, com menor tempo de variação de saltos. Estes achados sugerem que as 

crianças com o transtorno possuem piores percepções temporais, o que corrobora 

com o estudo realizado por Goulardins et al. (2013), que verificaram o domínio 

organização temporal e motricidade global em crianças com o TDAH. 

A partir destes estudos, é possível considerar que a presença do TDAH 

influencia negativamente o desenvolvimento motor do indivíduo e que este engloba 

os fatores perceptuais e cognitivos. Para isso, o olhar para o desenvolvimento da 

criança com o TDAH precisa ser ampliado para além dos sintomas de desatenção, 

hiperatividade e impulsividade. 

 

2.7. Tratamentos 

 

2.7.1. Medicamentoso 

 

Uma das opções para o tratamento dos sintomas do TDAH é a utilização de 

medicamentos. Esta abordagem tem demonstrado grande eficácia para a maior 

parte das crianças (PURPER-OUAKIL, 2006; WEISS; HECHTMAN, 2006). As 

medicações estimulantes como metilfenidato, um derivado anfetamínico, fazem 

parte dos agentes farmacológicos mais utilizados no TDAH e podem propiciar alívio 

sintomático importante, com melhora comportamental e de rendimento escolar (AAP, 

2011; DAMIANI; DAMIANI; CASELLA, 2010; SPENCER et al., 2013; SWANSON et 

al., 2003).  

O metilfenidato atua inibindo a captação de catecolaminas, desta forma 

elevando as concentrações de dopamina e norepinefrina na fenda sináptica. Vários 

estudos indicam que a densidade dos receptores de dopamina é mais baixa nas 

pessoas com TDAH, o que pode levar aos sintomas de desatenção, hiperatividade e 

impulsividade (ARNSTEIN, RUBIA, 2012; TRIP, WICKENS, 2008). A ação desta 

droga varia entre duas a quatro horas e formulações de liberação prolongada tem 

uma duração de ação de três a oito horas (KIMKO, 1999). 

Além da opção de medicação estimulante, existem outras possibilidades 

terapêuticas; uma delas é a atomoxetina, que se demonstrou de eficácia semelhante 
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ao metilfenidato no que se refere à diminuição dos sintomas (HAZELL; KOHN; 

DICKSON et al. 2011; VAN WYK; HAZELL; KOHN et al. 2012). A ação desta opção 

farmacológica ainda não é completamente esclarecida, porém os estudos 

verificaram relação entre esta droga e a inibição do transportador de norepinefrina, 

aumentando a quantidade de norepinefrina na fenda sináptica, levando também a 

níveis mais altos de dopamina no córtex pré-frontal, interferindo diretamente nos 

sintomas do TDAH. A ação deste agente medicamentoso é de aproximadamente 

cinco horas. No entanto, esta possibilidade terapêutica ainda não está aprovada pela 

ANVISA para comercialização no Brasil. 

Como ocorre em todas as situações em que é necessário um tratamento 

prolongado, o receio do desencadeamento de efeitos colaterais é uma preocupação 

constante, por parte dos pacientes, familiares e médicos (DAMIANI; DAMIANI; 

CASELLA, 2010). Esses efeitos adversos podem se relacionar com diminuição 

estatural, que pode chegar de 1 a 2 cm; alucinações e outros sintomas psicóticos; 

doenças cardiovasculares (HENNISSEN et al., 2017); apesar de extremamente rara, 

também existe a possibilidade de risco de morte súbita, mais comum em crianças na 

primeira infância, a labilidade emocional e disforia, sonolência e sintomas 

gastrointestinais, diminuição do apetite e boca seca (AAP, 2011). 

 

2.7.2. Terapias Cognitivas e Comportamentais 

 

Outras abordagens atualmente utilizadas são as terapias cognitivas e cognitivo 

comportamentais. Seguindo a evidência da neuroplasticidade, os treinos cognitivos 

são baseados na noção de que as redes cerebrais envolvidas no TDAH podem ser 

fortalecidas e os processos cognitivos que se relacionam ao transtorno podem 

melhorar, por meio de exposições controladas a tarefas de processamento de 

informação (CORTESE et al., 2015).  

O treino cognitivo é sistematizado para treinar especificamente determinadas 

funções cognitivas, sendo a maior parte dos treinos computadorizados, e seguem a 

lógica de complexidade, partindo de baixas dificuldades até evoluir para tarefas mais 

complexas (POSNER; ROTHBART, 2005). 

Posner e Rothbart (2005) relataram a importância do treino de atenção e de 

memória operacional para melhorar os níveis de concentração verificada por meio 

de testes de inteligência, além de poder ter relação com o melhor controle 
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emocional. De acordo com estes autores, novos estudos devem compreender 

crianças em idades pré-escolares, o que envolveria a faixa etária de quatro a sete 

anos, pois seria possível a realização de treinos de atenção por períodos mais 

prolongados, além de permitir melhor conhecimento sobre o sistema de controle de 

crianças na primeira infância.  

 Já em relação às terapias comportamentais, a modificação do comportamento 

é baseada na teoria do aprendizado e inclui princípios de condicionamento clássico, 

condicionamento operante, teoria cognitivo comportamental e teoria do aprendizado 

social. Muitas pesquisas enfatizam os procedimentos operantes nos quais os 

antecedentes e as consequências do comportamento da criança são manipulados 

para aumentar o comportamento desejado e diminuir o comportamento inadequado. 

Os procedimentos para a modificação do comportamento envolvem o trabalho com 

os pais e professores em programas de contingência comportamental nos ambientes 

domiciliar, escolar e recreativo (FABIANO et al. 2009; ANTSHEL; BARKLEY, 2008). 

O benefício desta intervenção é criar o melhor ajuste na interação entre pai e filho 

em ambientes sociais (LEE et al, 2012; ANTSHEL; BARKLEY, 2008). 

 A sistematização das terapias comportamentais envolvem o treino parental, a 

abordagem focada na criança e a intervenção dentro do ambiente escolar. O treino 

parental é considerado a abordagem que instrumentaliza os pais para atuarem como 

agentes de intervenção, oferecendo oportunidades constantes de aprendizagem, 

atuando como modelos de interação social e aprendendo a reforçar e a estimular os 

comportamentos dos filhos em interações sociais positivas (PELHAM, 2005). A 

abordagem focada na criança envolve o treinamento de habilidades de relaxamento 

e de enfrentamento, reforço social, resolução de problemas e treinamento de 

habilidades sociais (PELHAM, 1996 apud MTA, 1999). A intervenção dentro do 

ambiente escolar envolve a orientação para professores, focada no gerenciamento 

de diferentes comportamentos dentro da sala de aula e, especificamente, em 

relação à criança que apresenta a inadequação comportamental (MTA, 1999). 

 Um estudo de impacto para os pesquisadores do TDAH foi o Multimodal 

Treatment Study of Children with ADHD (MTA), realizado em 1999 com follow-up em 

diferentes estudos nos anos posteriores. O objetivo deste trabalho foi identificar as 

melhores abordagens terapêuticas, com a comparação entre o tratamento 

medicamentoso (metilfenidato), a terapia comportamental, a combinação das duas 

abordagens e o acompanhamento na comunidade local. No primeiro estudo, foi 
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observado que nos quatro grupos houve redução dos sintomas ao longo do tempo; 

no entanto, os grupos que realizaram o tratamento medicamentoso e o grupo 

combinado tiveram melhoras significantes quando comparados aos grupos de 

terapia comportamental e acompanhamento na comunidade local. Este estudo 

indicou que a utilização do metilfenidato trouxe resultados superiores quando 

comparada com as demais abordagens. Entretanto, quando houve a associação 

com a terapia comportamental, os aspectos funcionais positivos (não sintomas 

específicos do TDAH) foram melhores do que sem a abordagem. 

 Apesar disso, quando os participantes da pesquisa do MTA (1999) foram 

reavaliados seis e oito anos após a primeira avaliação, verificou-se que os efeitos do 

tratamento em longo prazo não se sustentam caso ocorra interrupção ou o 

relaxamento do tratamento medicamentoso. Além disso, as crianças que 

apresentavam melhores condições ambientais e de inteligência também mantinham 

o decréscimo dos sintomas do TDAH, sendo estes fatores relevantes para a 

minimização do impacto do transtorno ao longo da vida (MOLINA et al., 2009).  

 

2.7.3. Estimulação Motora 

 

A estimulação motora é indicada para indivíduos com necessidades especiais 

ou déficit motor; sua finalidade, seguindo uma abordagem desenvolvimentista, deve 

atender às principais necessidades da criança, promovendo a interação dinâmica 

entre as características do executante, da tarefa e do ambiente, com o objetivo de 

aumento do repertório motor (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). A 

identificação das dificuldades motoras por meio da avaliação dos aspectos motores 

é necessária para traçar diretrizes de intervenção direcionadas à população em 

questão.  

Dessa forma, com base no perfil das crianças, podem ser elaborados 

programas de educação ou reeducação motora, visando proporcionar a 

coordenação e ritmo e tornar o cérebro da criança um órgão com maior capacidade 

para captar, integrar, armazenar, elaborar e expressar informações (CAMPOS et al., 

2008; SILVA  et al., 2011). 

Muller (2008) observou em seu estudo que uma criança pode ser considerada 

vulnerável, como resultado da exposição aos fatores de risco biológico e pré-

estabelecidos, mas resistente aos efeitos negativos destes, desde que o seu 
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ambiente forneça experiências compensatórias. Estas informações têm, portanto, 

implicações importantes para o planejamento de estratégias de intervenção precoce 

nos atrasos desenvolvimentistas. Assim, as intervenções motoras são necessárias 

para a identificação de alterações no desenvolvimento que podem ser reversíveis, 

caso as mesmas sejam implementadas antes que os atrasos se estabeleçam 

definitivamente (HALPERIN; HEALEY, 2011). 

Os programas de intervenção do desenvolvimento motor, implementados nos 

primeiros anos de vida em crianças com risco de alterações do desenvolvimento, 

têm demonstrado que há possibilidades de melhora nos desempenhos motor, 

cognitivo e também nos aspectos relativos à qualidade de vida. Essas intervenções 

incluem atividades destinadas a reforçar o desenvolvimento de uma criança, 

gerando experiências que possam influenciar direta e/ou indiretamente tanto a 

criança quanto o seu cuidador (WALLANDER et al., 2014).   

Alguns estudos verificaram que os processos de neurodesenvolvimento são 

altamente sensíveis às influências ambientais, particularmente o enriquecimento 

ambiental e/ou exercício físico. Processos enriquecidos pela estimulação ambiental 

incluem a neurogênese (KIM et al., 2007; TREJO; CARRO; TORRES-ALEMA, 

2001), sinaptogênese (FARMER et al., 2004), o crescimento e ramificação dendrítica 

(KIM et al., 2007; FAHERTY KERLEY; SMEYNE , 2003), espessamento cortical e 

produção de fatores neurotróficos (BERCHTOLD et al., 2005; FARMER et al., 2004). 

Consistente com esses achados, o condicionamento aeróbico elevado em crianças 

tem sido associado ao maior volume do hipocampo e do estriado dorsal, tendo como 

consequência a melhora da memória e do desempenho motor (CHADDOCK; 

ERICKSON; PRAKAS et al., 2010).  

Quando consideramos as intervenções motoras em crianças com o TDAH, 

observamos que existem poucos estudos que mencionam esta possibilidade. 

Atualmente as intervenções farmacológicas, principalmente a medicação estimulante 

e intervenções comportamentais nas formas de capacitação de pais e gestão de 

contingência na sala de aula, são considerados os tratamentos de escolha para 

estes indivíduos. Todavia, de acordo com Hillman, Erickson e Kramer (2008), os 

estudos atuais sugerem que tanto o esporte quanto o exercício podem beneficiar 

funções cognitivas, agregando-se às demais modalidades terapêuticas. 

É essencial ressaltar que as crianças com o TDAH não apresentam 

dificuldades somente relacionadas à tríade sintomatológica anteriormente exposta, 
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ou questões relacionadas com desempenhos em funções cognitivas. Mesmo com 

menor destaque em pesquisas, já se sabe que as alterações motoras, como má 

coordenação ou desempenho motor inferior, são frequentes nas crianças com o 

transtorno, como apresentamos anteriormente (FLIERS et al., 2008; GOULARDINS 

et al., 2015, GOULARDINS, 2013; PITCHER; PIEK; HAY, 2003). 

Seguindo o pressuposto das dificuldades motoras apresentadas por essas 

crianças e as possibilidades de melhora por meio da estimulação do 

desenvolvimento motor e cognitivo, Halperin et al. (2012) realizaram um estudo com 

crianças em idade pré-escolar com indicadores de TDAH, utilizando uma 

intervenção que possuía exercícios com enfoque em estimulação motora, por meio 

de exercícios aeróbicos (ex: polichinelos) e de controle motor (ex: atividades com 

bola) e também o enfoque na estimulação cognitiva por meio de atividades para 

controle inibitório (ex: jogo da estátua), memória de operacional (ex: lembrar lista do 

supermercado), jogos visando atenção (ex: jogos com carta), habilidades 

visuoespaciais (ex: quebra-cabeça) e de planejamento (ex: organizar piquenique). 

Foi realizado com uma amostra de 29 crianças com idade entre quatro e cinco anos 

e a participação dos pais. Associadas a esta intervenção, reuniões de 

aproximadamente vinte minutos com os pais pontuavam temas relacionados ao 

TDAH e à psicoeducação. Os resultados desse estudo indicaram melhora em 

relação à gravidade dos sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade (de 

acordo com a avaliação dos pais e professores das crianças). A realização destas 

atividades foi aprovada pelos pais, que consideraram as tarefas agradáveis, bem 

aceitas pelas crianças devido à utilização de jogos lúdicos e favoreceram a 

integração entre os mesmos e seus pais.   

Outro estudo a respeito do efeito de atividade física sobre os sintomas do 

TDAH foi realizado por Smith et al. (2013). Neste, foram realizadas atividades 

motoras consideradas de intensidade moderada a vigorosa, com o objetivo de 

melhora dos sintomas após participação no programa desenvolvido pelos 

pesquisadores.  Os resultados encontrados sugerem que a estimulação motora pode 

beneficiar tanto o desenvolvimento motor quanto a melhora no controle inibitório das 

crianças com o transtorno. Estes resultados corroboraram os achados de Verret et 

al. (2012) que desenvolveu um programa de estimulação motora para crianças com 

TDAH, com duração de 10 semanas consecutivas, frequência de três dias por 

semana, por um período de 45 minutos. Nestas sessões, os participantes realizavam 
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aquecimento, exercícios aeróbicos, treino de habilidades motoras e relaxamento. 

Neste estudo, os pesquisadores controlaram a frequência cardíaca com o objetivo 

de manter a atividade com intensidades moderadas para vigorosas. Seus achados 

indicaram que a realização de atividade física impacta positivamente aspectos 

motores, comportamentais - de acordo com o relato dos pais e também dos 

professores - e cognitivos, por testes específicos que avaliaram a atenção 

sustentada, tanto visual quanto auditiva. No entanto, diferentemente do estudo de 

Smith et al. (2013), o controle inibitório não sofreu influência da prática motora. 

Acreditamos que, de acordo com os estudos apresentados (HALPERIN et al., 

2012; CHADDOCK; ERICKSON;  PRAKAS et al., 2010; KAMIJO et al., 2011, 

BLAUW-HOSPERS et al., 2007; BLAUW-HOSPERS; HADDERS-ALGRA, 2005; 

SILVA et al., 2011; SMITH et al., 2013), a intervenção motora  possibilita melhor 

desenvolvimento cognitivo e motor, permitindo que as crianças com indicadores de 

TDAH apresentem menor gravidade de sintomas do transtorno durante a sua 

trajetória de vida. 

De acordo com Diamond (2000), é importante que as pesquisas atuais 

apontem as relações entre os déficits cognitivos e motores, já que nos transtornos 

dos neurodesenvolvimento, com prejuízos cognitivos investigados e bem 

delimitados, também se observam alterações motoras de forma concomitante, 

sugerindo que talvez os sistemas motores e cognitivos não estejam tão separados 

como se pensava tradicionalmente.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral  

 

a) Investigar os efeitos de um Programa de Intervenção Cognitivo Motora nos 

sintomas de crianças com indicadores de TDAH. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

a) Verificar os efeitos do Programa de Intervenção Cognitivo Motora no 

desempenho motor. 

 

b) Verificar os efeitos do Programa de Intervenção Cognitivo Motora nas 

Funções Cognitivas:  

● Atenção Sustentada 

● Memória Operacional  

● Flexibilidade Cognitiva 
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4.   JUSTIFICATIVA 

 

Na primeira e segunda infância há um período crítico para o desenvolvimento 

cerebral e os programas de intervenção podem ser cruciais, se adequados para os 

sintomas característicos dos transtornos do neurodesenvolvimento (NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL AND INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). O enriquecimento 

ambiental e as atividades motoras direcionadas podem promover a 

neuroplasticidade e, desta forma, permitir melhores desempenhos cognitivos e 

motores. O reconhecimento dos diferentes comprometimentos nas crianças com o 

TDAH e a compreensão da importância dos estímulos ambientais associados com o 

direcionamento da atividade, com o objetivo de modificar os processos neurais, pode 

minimizar os sintomas do transtorno durante toda a trajetória de vida destes 

indivíduos (HALPERIN; HEALEY, 2011; HALPERIN; SCHULZ, 2006). Por este 

motivo, propomos o Programa de Intervenção Cognitivo Motora, voltado a crianças 

com idades entre quatro e seis anos com o TDAH. As atividades que foram 

enfatizadas neste programa estão relacionadas às dificuldades apresentadas por 

estas crianças, baseadas nos estudos que verificaram os aspectos motores e 

cognitivos de crianças com TDAH (GOULARDINS et al., 2013; KAISER; 

SCHOEMAKER; ALBARET et al., 2015; CORTESE et al., 2015; LEONARD, HILL, 

2014; BROSSARD-RACINE et al., 2012), propiciando condições para o 

desenvolvimento motor, cognitivo e afetivos/social.    
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5. MÉTODO  

 

5.1.  Aspectos Éticos 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (CEP-EEFEUSP), sob o 

número CAAE: 77637716.2.0000.5391 (ANEXO 01). 

As equipes administrativas das escolas participantes estavam de acordo com o 

projeto de pesquisa, e seus respectivos gestores assinaram o Termo de Anuência, 

dando ciência de todos os processos realizados dentro do âmbito escolar (ANEXO 

02).  

A participação de todas as crianças foi autorizada pelos pais e/ou 

responsáveis, por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (ANEXO 03). 

 

5.2. Tipo de Estudo 

 

Este estudo teve um delineamento quase-experimental. Dois pesquisadores 

participaram deste processo, sendo identificados como pesquisador principal e 

pesquisador assistente. O pesquisador assistente teve a função no processo 

avaliativo, com a realização da organização dos documentos e recrutamento das 

crianças com indicadores do TDAH, além da execução de todas as baterias de 

testes motores e cognitivos. Este não teve acesso às informações relacionadas ao 

grupo em que a criança estava inserida. Enquanto o pesquisador principal teve o 

papel de formação de grupos e execução do PICM. Este pesquisador não teve 

acesso ao processo avaliativo das crianças e quais os desempenhos apresentados 

em cada teste. 

A formação dos grupos ocorreu por amostra de conveniência. Não foi possível 

organizar os grupos aleatoriamente, pois nos dois turnos de aula (matutino e 

vespertino) a quantidade de crianças não atingiu grupos de, pelo menos, três 

crianças no Grupo Experimental (GE) e, pelo menos, três no Grupo Controle (GC). 

Este seria um ponto de corte, já que como critério do estudo a intervenção deveria 

ser em grupo com, pelo menos, três e, no máximo, seis crianças no GE. 
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5.3. Critérios de Inclusão  

 

Para a inclusão neste estudo foram seguidos os seguintes critérios: 

● As crianças apresentaram, por meio do SNAP-IV, indicadores positivos 

para o transtorno, com a presença de seis ou mais sintomas para desatenção e/ou 

seis ou mais sintomas para hiperatividade, segundo a resposta dos pais e/ou 

responsáveis e a resposta pelo(a) professor(a) (ANEXO 4). 

● Idade entre quatro e seis anos; 

● Autorização dos pais por meio da assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

 

5.4. Critérios de Exclusão 

 

 Para efeitos de exclusão, foram considerados os seguintes critérios: 

● Crianças que tenham realizado tratamento prévio para o transtorno, 

incluindo as abordagens medicamentosas, cognitivas e/ou motoras;  

● Crianças que apresentem deficiências visuais, auditivas, cardiopatias, 

disfunções reumatológicas ou ortopédicas, problemas neurológicos e/ou transtornos 

neuropsiquiátricos previamente diagnosticados. 

● Crianças alocadas no GE que tenham participação menor de 51% do 

PICM. 

 

5.5. Amostra  

 

Para determinação do número amostral necessário foi realizado o cálculo do 

tamanho amostral, utilizando o software G.Power 3.1., baseado no projeto piloto, 

considerando como desfecho primário os sintomas do TDAH, por meio do 

instrumento SNAP-IV. Considerou-se o tamanho de efeito para tempo (0,66). O 

poder estatístico adotado foi 0,95 e o alfa foi 0,5. Desta forma, o tamanho amostral 

estimado foi de 22 crianças para cada grupo, sem a margem para perdas. 

Após o processo de identificação e verificação dos critérios de inclusão e 

exclusão, 40 crianças com indicadores de TDAH e idade entre quatro e seis anos 

foram alocadas em dois grupos: 
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● Grupo de Estudo (GE): 21 crianças com indicadores para o transtorno, 

que foram submetidas ao PICM.  

●  Grupo Controle (GC): 19 crianças com indicadores para o transtorno, 

que não foram submetidas ao PICM. 

 

5.6. Local de Pesquisa 

 

A coleta de dados foi realizada por meio da triagem de crianças matriculadas 

em duas escolas públicas da cidade de São Paulo: EMEI CEU Jaguaré (zona oeste) 

e EMEI Carlota Pereira de Queiroz (zona leste) – a partir de parceria com a EEFE – 

USP. O PICM foi realizado em espaço físico dentro do próprio ambiente escolar, 

disponibilizado pela escola, no horário de aula da criança. 

 

5.7. Instrumentos de Avaliação para Caracterização da Amostra 

 

5.7.1. Critérios de Classificação Econômica Brasil (CCEB) 

 

 Este instrumento (ANEXO 5) estima o poder de compra das pessoas e 

famílias urbanas, abandonando a pretensão de classificar a população em termos de 

classes sociais. O parâmetro leva em conta aspectos como estrutura física da 

residência, bens de consumo e escolaridade do chefe da família. Nessa divisão, o 

aspecto econômico é o que possui maior peso. 

 

5.7.2. Ficha de Anamnese  

 

Esta ficha (APÊNDICE A) de anamnese foi desenvolvida pelo grupo de 

pesquisa GEADI (Grupo de Estudos de Atenção ao Desenvolvimento Infantil). Neste 

formulário, os pais e/ou responsáveis responderam sobre a história clínica da 

criança, com referências sobre a gestação e possíveis intercorrências nos períodos 

pré, peri e pós-natal; a saúde da criança, com referências sobre cirurgias realizadas, 

doenças adquiridas, uso de medicamentos e acompanhamento médico. Além das 

questões relacionadas à condição de saúde da criança, também há itens referentes 

à história pessoal da criança e sua família, com informações sobre questões 
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culturais, etnia e condições sócio-econômicas e referências sobre o estado civil e 

grau de escolaridade dos pais. 

 

5.8. Instrumentos de Avaliação para Medidas de Desfecho 

 

5.8.1. Medida de Desfecho Primário 

 

5.8.1.1. Swanson, Nolan and Pelham Questionnaire - SNAP-IV  

 

O SNAP-IV é um questionário de domínio público, desenvolvido para avaliação 

de sintomas do TDAH em crianças e adolescentes, podendo ser preenchido por pais 

e/ou professores e que emprega 18 sintomas listados no DSM-5 para o TDAH 

(MATTOS et al., 2006, APA, 2013). Este instrumento foi traduzido para a língua 

portuguesa por Mattos et al. (2006). As nove primeiras questões listadas estão 

relacionadas aos sintomas de desatenção, e a partir da décima questão até a 

décima oitava estão listados os sintomas de hiperatividade e impulsividade. Neste 

instrumento, a intensidade do sintoma questionado pode variar entre Nada, Um 

Pouco, Bastante ou Demais. Essas respostas podem ser classificadas em uma 

escala de zero a três. A pontuação final ocorre por meio da soma de todas as 

questões e divisão por nove para determinação da média. Há diferenças no ponto de 

corte de pontuação para pais e professores, indicando que de acordo com a 

resposta do professor, a criança com a apresentação desatenta deve ter pontuações 

acima de 2,56, enquanto para os pais, o valor é de 1,78. Nas questões relacionadas 

à hiperatividade e impulsividade, o ponto de corte é de 1,78 para professores e 1,44 

para os pais. A maior pontuação, pelo cálculo acima mencionado, alcançada com a 

aplicação deste instrumento é de três e a menor, zero. Considera-se que valores 

que se aproximam de três indicam sintomas mais intensos do TDAH. 

No presente estudo, este questionário foi utilizado como forma de triagem para 

os indicadores do TDAH por meio da presença de seis ou mais sintomas para 

desatenção e para hiperatividade e impulsividade. Posteriormente, como medida de 

desfecho primário, verificamos se houve mudança na intensidade dos sintomas após 

a realização do PICM. Para isso, utilizamos a classificação determinada pelo 

instrumento, por meio do cálculo das médias, como descrevemos acima. 
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5.8.2. Medidas de Desfecho Secundárias  

 

5.8.2.1. Movement Assessment Battery for Children – Second edition 

(MABC-2)  

 

O desempenho motor foi avaliado por meio da escala MABC-2, utilizada para 

detectar dificuldades motoras em crianças e adolescentes na faixa etária entre três e 

16 anos. Esta bateria motora é dividida em três faixas etárias (bandas). Neste 

estudo, utilizamos a banda 1, que compreende dos três aos seis anos e onze meses 

de idade. Esta banda da bateria de testes motores da MABC-2 é composta por oito 

tarefas, que envolvem habilidades de destreza manual, habilidades de mirar e 

receber e habilidades de equilíbrio estático e dinâmico, medidos pelo tempo em 

segundos, número de erros e número de acertos, dependendo da tarefa.  

O teste categoriza as crianças de acordo com o grau de desempenho motor.  

Os escores padrão variam de 1 a 19 e para cada valor existe o percentil 

correspondente, que varia de 0,1% a 99,9%. Os graus são: dificuldade no 

movimento; risco de dificuldade ou não possui nenhuma dificuldade. Além desta 

classificação, o teste permite o cálculo do escore bruto de cada habilidade testada. 

Com estes dados, verificamos o desempenho atingido nos testes motores sem a 

conversão para o percentil. Neste estudo, optamos pelo cálculo do desempenho 

baseado nos escores brutos, pois um dos objetivos da presente pesquisa é avaliar a 

performance das crianças com o TDAH antes e após a intervenção proposta.  

Esta bateria motora foi validada para a população brasileira por Valentini, 

Ramalho e Oliveira (2014), demonstrando ser um instrumento de alta confiabilidade 

e alta consistência interna, sendo uns dos instrumentos mais utilizados em estudos 

clínicos para verificação dos desempenhos motores além de identificação da 

dificuldade motora em crianças. 

 

 5.8.2.2. Teste de Trilhas para Pré-escolares (TTPE) 

 

 O TTPE (ANEXO 6) possui duas partes A e B e avalia a flexibilidade 

cognitiva. Esta função se refere à habilidade de mudar o foco atencional, as 

perspectivas, prioridades ou regras e adaptar-se às demandas do ambiente 
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(SEABRA et al., 2014).  O desempenho em cada parte foi medido em três escores: 

Sequência (número de itens ligados corretamente em sequência até que haja a 

primeira falha), Conexões (número de itens ligados corretamente, mesmo que a 

sequência esteja incorreta) e Tempo de execução (tempo em segundos, 

cronometrado durante cada parte do teste. É considerado mesmo que a criança 

apresente erros na execução).  

Neste teste, como na MABC-2, é possível o cálculo para verificarmos o 

escore bruto em Sequências e em Conexões, tanto na Parte A quanto na Parte B e, 

também há uma classificação baseada no desempenho. No total, são cinco 

classificações relacionadas às pontuações alcançadas: muito baixa, baixa, média, 

alta e muito alta. Neste estudo, optamos pela utilização do escore bruto como 

indicador do desempenho da criança avaliada nos diferentes momentos, antes e 

após a intervenção. 

 O TTPE é comercializado no Brasil e evidências de sua validade e dados de 

normatização foram obtidas para crianças de quatro a seis anos por Trevisan e 

Seabra, em 2012. 

 

 5.8.2.3. Teste de Tempo de Reação Simples Seriado (TRSS) 

 

 O tempo de reação é o período de emergência de um estímulo alvo e a 

resposta motora do indivíduo. Esta medida possibilita avaliar a capacidade de 

processamento da informação de uma pessoa (CARREIRO; HADDAD; BALDO, 

2003).  

A tarefa e a aquisição dos dados deste teste foram desenvolvidas através de 

um script escrito especificamente para este experimento. O script utilizou o software 

GNU/Octave e o toolbox Psychtoolbox – que fornecem estímulos visuais e registram 

as informações com precisão de milissegundos (KLEINER et al., 2007). O teste foi 

executado no sistema operacional Linux, Ubuntu 16.04. 

Por ser um teste que verifica os tempos de reação simples em série, foi 

determinado um ponto de corte de 200 mseg, pois de acordo com estudos de TRS, 

como o de Laming (1968), a resposta média do TRS para tarefas semelhantes é de 

220 mseg (apud KOSINSKI, 2013).  No presente estudo, nos casos em que os TRS 

foram menores do que 200 mseg houve a exclusão do dado para que a análise 

fosse mais fidedigna à condição de processamento de informação. 
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 5.8.2.4. Teste Pathspan 

 

 O Teste PathSpan é um teste psicofísico que avalia a memória operacional 

visuoespacial, por meio de um teste computadorizado, utilizando um iPAD®. Avaliou-

se a capacidade de memória de curto prazo das crianças com TDAH, nos dois 

grupos. Este teste possui uma sequência para a prática, sem ser contabilizada nos 

resultados. Para o teste especificamente, o aplicativo exibe três tentativas de cada 

sequência. A sessão continua com o aumento da quantidade de estímulos até que o 

sujeito de pesquisa erre três sequências seguidas. A tarefa evolui com a mesma 

ordem sequencial para todos os sujeitos. 

O escore foi determinado pela quantidade de sequências corretas. Este teste 

foi realizado antes e após a Intervenção Cognitivo Motora para o GE e nos tempos 

semelhantes para o GC.  
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5.9. Procedimentos e Delineamento 

 

O projeto foi dividido em etapas que estão apresentadas no fluxograma 

(FIGURA 1) a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Fluxograma das Etapas do Estudo 

 

5.9.1. Etapa de Parcerias 

 

Realizamos parcerias com duas escolas da rede pública do município de São 

Paulo: EMEI CEU Jaguaré, situada na região oeste do município, e EMEI Carlota 



49 
 

Pereira Queiroz, situada na região leste. A partir destas parcerias foram 

desenvolvidas palestras para os professores com as orientações sobre o projeto de 

pesquisa e a importância do seu olhar em relação às crianças matriculadas na 

escola.  

 

5.9.2 Etapa de Identificação 

 

Firmada a etapa de parcerias, foram entregues 1.650 envelopes com 

documentos de pesquisa para os pais das crianças matriculadas nas escolas 

participantes do projeto e estes continham os seguintes instrumentos/formulários: 

Ficha de Anamnese, SNAP-IV, CCEB e o TCLE. Retornaram para avaliação dos 

documentos e verificação de elegibilidade um total de 796 envelopes. Estes foram 

analisados pelo pesquisador assistente, que verificou se os instrumentos foram 

devidamente preenchidos e o TCLE assinado pelos pais ou responsáveis, além de 

analisar se o SNAP-IV apresentava os critérios para indicação do transtorno, 

considerando a presença de, pelo menos, seis questões para desatenção com a 

resposta nas colunas Bastante e Demais e, pelo menos, seis questões para 

hiperatividade e impulsividade com a resposta nas colunas Bastante e Demais. 

Destes, 107 crianças apresentavam, de acordo com o relato dos pais, indicadores 

para o TDAH. Após este processo, foi solicitado que os professores destas crianças 

com indicadores de TDAH, pela percepção dos pais, também respondessem aos 

mesmos questionamentos. Um total de 45 crianças apresentou indicadores do 

transtorno também pela percepção do professor. Após avaliação dos critérios para 

participação no estudo, foram excluídas cinco crianças, com as seguintes condições: 

presença de alterações neurológicas (síndrome de down e ataxia previamente 

diagnosticadas), presença de alterações ortopédicas (pé torto congênito), presença 

de transtornos neuropsiquiátricos (transtorno de ansiedade e transtorno do espectro 

autista, previamente diagnosticados). 

A partir desta identificação das crianças que apresentaram os critérios positivos 

para o TDAH, foram formados os GE e GC. Essa divisão em grupos ocorreu de 

acordo com a quantidade de crianças identificadas em cada escola e em cada 

período de aula. Nas escolas em que não foi possível formar os dois grupos GE e 

GC simultaneamente, nos mesmos períodos, optou-se pela formação em períodos 

contrapostos para que fosse possível a intervenção em grupo. 
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5.9.3. Etapa de Avaliações 

 

As crianças foram avaliadas dentro do ambiente escolar, pelo pesquisador 

assistente, que foi cego em relação a qual grupo a criança pertencia. Cada avaliação 

proposta foi sistematizada para permitir confiabilidade dos resultados.  

O instrumento TTPE é dividido em duas partes, na primeira parte é 

apresentado apenas um tipo de estímulo e, na segunda parte, há dois tipos de 

estímulos que devem ser assinalados pelos sujeitos em ordem alternada. Assim, na 

condição 'A' do teste, é dada à criança uma folha com figuras de cinco cachorrinhos 

que devem ser ligados por ordem de tamanho, iniciando com o "bebê" até o "papai". 

Na condição 'B', figuras de ossos de tamanhos respectivos aos dos cachorros são 

introduzidas e a criança deve combinar os cachorrinhos com seus ossos 

apropriados, na ordem de tamanho, ligando-os alternadamente.   

A bateria MABC-2 seguiu a seguinte ordem de avaliação: inicialmente foram 

realizados os testes de destreza manual, pois demandam a necessidade de se 

manter sentado por um tempo maior do que as demais tarefas, seguindo para os 

testes de mirar e receber, que possuem atividades que exigem o arremessar e o 

agarrar e finalizando com os testes relacionados ao componente equilíbrio. 

Para o Teste TRSS, a criança inicialmente fazia uma familiarização com a 

tarefa, com a realização de uma sequência de 10 estímulos alvo. Após a verificação 

de que a criança entendeu a tarefa, o teste contabilizado era realizado. A tarefa 

exposta para a criança foi sistematizada da seguinte forma: um retângulo na cor 

verde surgia no centro da tela do computador, sem nenhum outro estímulo na 

periferia. A orientação para a execução do teste era que sempre que o retângulo 

verde mudasse para a cor vermelha a criança deveria, o mais rápido possível, 

apertar o botão do mouse. Imediatamente o retângulo vermelho desaparecia e outro 

verde surgia e a tarefa continuava até chegar à trigésima tentativa. Os estímulos 

eram apresentados aleatoriamente, com limites de tempo entre dois e quatro 

segundos, com intervalos de 0,1 segundos.   

Para o Teste PathSpan, o avaliador solicitou que a criança prestasse atenção 

na sequência de botões luminosos apresentados na tela do iPAD® e após um som 

de finalização e a nova orientação do pesquisador, a criança repetia a sequência 

tocando nos respectivos botões luminosos. Inicialmente, apresentou-se uma 

sequência para a prática, sem ser contabilizada, com uma sequência de dois 
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estímulos. Após a execução da prática e nos casos que foram necessários, o 

avaliador realizou nova reorientação. Para o teste especificamente, o aplicativo 

exibiu três tentativas de cada sequência. A sessão continuou com o aumento da 

quantidade de estímulos até que a criança errasse três sequências seguidas. Para 

todas as crianças, a tarefa foi igual, com a mesma ordem sequencial. 

Todos os testes acima descritos foram aplicados no mesmo dia, com o período 

de aproximadamente duas semanas antes de iniciar o PICM.  

Nesta etapa, foram perdidas para seguimento três crianças do GC, por 

transferência de escola, não sendo possível o processo de avaliação. 

 

5.9.4 Etapa do Programa de Intervenção Cognitivo Motora 

 

Após a avaliação inicial acima mencionada, foi iniciado o PICM para o GE. Este 

programa foi realizado com a frequência de três vezes por semana. Cada sessão 

teve duração de aproximadamente 60 minutos.  

O GE foi subdividido em grupos menores com a participação de, no máximo, 

seis crianças. No total, foram realizadas 16 sessões no período de 

aproximadamente seis semanas, ocorrendo, após a última sessão, nova reavaliação 

para verificação dos escores medidos e sua comparação.  

O PICM foi composto por 33 atividades que basearam-se nos sintomas 

apresentados pelas crianças, sendo divididos em blocos de atividade que 

envolveram (APÊNDICE B): 

● Coordenação Motora e Equilíbrio: atividades com a estimulação da 

coordenação motora grossa, coordenação motora fina e os equilíbrios 

estático e dinâmico.  

● Funções Cognitivas: atividades que associam as sequências de 

movimentos e repetições, criação de estratégias para solução de 

problemas com a realização de movimentos, treino de ritmo, estimulação 

de atenção e de memória. 

● Noção Espacial: identificação de partes do próprio corpo e do outro, 

exploração de espaços e trabalho de organização e desorganização – 

montar e desmontar, dentro e fora, em cima e embaixo. 

O GE foi composto inicialmente por 21 crianças, no entanto, duas foram 

excluídas por motivo de absenteísmo maior do que 50% das sessões (oito sessões). 
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5.9.5. Etapa de Reavaliações  

 

As reavaliações dos testes MABC-2, TTPE, Teste PathSpan e Teste TRSS 

foram realizadas aproximadamente duas semanas após o término do PICM, 

seguindo os mesmos critérios das avaliações iniciais. Em relação ao SNAP-IV, 

solicitou-se para os professores responderem ao questionário enquanto estavam em 

seu horário de trabalho e reenviamos o SNAP-IV para os pais, por meio das 

crianças. Nos casos que os responsáveis não responderam prontamente, entramos 

em contato telefônico para realização do questionário por meio de entrevista.  

Após o processo de intervenção e reavaliação foi realizada a avaliação médica 

especializada com consultas dentro do ambiente escolar e agendamento prévio para 

que os pais pudessem estar presentes. Nos casos em que não foi possível a 

avaliação no ambiente escolar, foram realizados encaminhamentos das crianças 

para o Instituto da Criança – HCFMUSP – Ambulatório de Distúrbios do Aprendizado 

e para o Instituto de Psiquiatria – Grupo MAPPA, para avaliação médica e 

acompanhamento. Esta etapa de encaminhamento teve o objetivo de suporte 

familiar e seguimento destas crianças após a Intervenção Cognitivo Motora, já que 

há evidências da continuidade do TDAH ao longo da vida. 
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6. ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise estatística foi realizada no software estatístico Statística – versão 

13. Para as análises descritivas, os dados estão apresentados por meio de médias 

e desvios padrão ou medianas e primeiro e terceiro quartis. 

Para verificar a normalidade da distribuição dos dados foi realizado o teste de 

Shapiro-Wilk e para a homogeneidade das variâncias, o teste de Levene. Para as 

variáveis paramétricas foi realizado o teste de Análise de Variância – ANOVA – two 

way, para medidas repetidas. Em caso de valores significantes, post-hocs com 

ajustamento de Tukey foram utilizados para efeitos de comparações múltiplas.  

No caso dos dados que não atenderam aos pressupostos paramétricos, foram 

realizados os testes U Mann Whitney para amostras independentes e para as 

amostras dependentes utilizou-se o teste Wilcoxon.  

Para a análise de correlação utilizou-se o teste de Spearman para comparação 

intragrupo.  

O nível de significância adotado foi de p ≤ 0,05.  
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7. RESULTADOS 

 

7.1. Caracterização da Amostra 

 

Para a caracterização da amostra dos GE e GC, foram realizadas análises 

descritivas com as informações das médias e porcentagens de distribuição 

referentes ao sexo, idade, renda familiar com a sinalização da quantidade de 

salários mínimos, escolaridade dos pais e a distribuição em relação a classes sociais 

(TABELA 1). 

Tabela 1: Caracterização da Amostra dos GE e GC 

 GE (19)   GC (16) 

 Média %   Média % 

Sexo       

Feminino 5 26,21   3 18,75 

Masculino 14 73,68   13 81,25 

       

Idade (meses) 63,86 -   62,23 - 

       

Renda Familiar       

Não Informado 3 15,78   1 6,25 

Até 01 SM 2 10,52   4 25,00 

01 - 02 SM 11 57,89   6 37,51 

02 - 05 SM 3 15,78   5 31,25 

       

Escolaridade Materna       

Nunca estudou 0 0,00   0 0,00 

Ensino Fundamental 9 50,00   7 46,66 

Ensino Médio 7 38,88   7 46,66 

Ensino Superior 2 11,11   1 6,66 

       

Escolaridade Paterna       

Nunca estudou 1 5,55   0 0,00 

Ensino Fundamental 5 27,77   5 33,33 

Ensino Médio 11 61,11   9 56,25 

Ensino Superior 1 5,55   1 6,66 

       

CCEB       

B1 1 5,55   0 0,00 

B2 5 27,77   1 6,66 

C1 5 27,77   8 53,33 

C2 6 33,33   4 26,66 

D-E 1 5,55   2 13,33 

SM = salário mínimo. CCEB = Critérios de Classificação Econômica Brasil 
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7.2. Desfecho Primário 

 

Como medida de desfecho primário, foi utilizado o SNAP-IV, que verificou os 

sintomas de desatenção e hiperatividade do TDAH. Os resultados estão 

apresentados pelas comparações da resposta dos pais e dos professores, 

organizados em gráficos independentes. As informações se relacionam às 

pontuações dos sintomas de desatenção e de hiperatividade, também expostos 

separadamente, nos diferentes tempos das avaliações (antes e após a intervenção), 

para melhor compreensão das análises realizadas. 

De acordo com a análise descritiva dos sintomas de desatenção, pelas 

respostas dos pais, o GE apresentou os seguintes dados determinados em médias 

(M) e desvios padrão (DP): Avaliação Inicial – M = 1,23, DP = 0,74 / Reavaliação 

(após a intervenção) – M = 1,27, DP = 0,61. Enquanto o GC apresentou os 

seguintes dados: Avaliação Inicial – M = 1,33, DP = 0,73 / Reavaliação (período 

correspondente ao tempo da intervenção do GE) – M = 2,04, DP = 0,65.  

A comparação entre as médias do GE e GC nas avaliações que envolvem os 

diferentes tempos, verificando como os grupos se comportaram após o período do 

PICM foi realizada por meio do teste ANOVA – two way para medidas repetidas. 

Com este teste foi possível verificar que houve diferença significante nos efeitos de 

grupo (F(1,31) = 5,377, p = 0,027), tempo (F(1,31) = 5,84, p = 0,022) e interação 

tempo*grupo (F(1,31) = 4,69, p = 0,037). Para determinação das condições que 

permitiram esta diferença, realizou-se o teste Post Hoc de Tukey. Desta forma, 

verificou-se que o GC apresentou diferença significante (p = 0,020) entre os 

diferentes tempos de avaliação - intragrupo, indicando uma pontuação média 

superior na segunda avaliação, o que determina sintomas de desatenção mais 

intensos. Ocorreu também diferença significante na análise intergrupo, entre GE e 

GC nas reavaliações (p = 0,013) (GRÁFICO 1). 

Em cada grupo, foi perdido um sujeito de pesquisa no período que 

compreendia a reavaliação. No GE, na avaliação inicial participaram 19 crianças e 

na reavaliação 18 e, no GC, na avaliação inicial foram 16 crianças e na reavaliação 

foram 15, perdendo também um sujeito de seguimento. 
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Gráfico 1: Comparação Intergrupo e Intragrupo referente aos sintomas de 
Desatenção – Respostas dos Pais – SNAP-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos sintomas de hiperatividade, pela resposta dos pais, seguem os 

dados descritivos de GE e GC, respectivamente: Avaliação Inicial – M = 2,08, DP = 

0,40 / M = 1,95, DP = 0,40 e Reavaliação – M = 1,76, DP = 0,74 / M = 2,19, DP = 

0,79. 

Para a análise estatística foi realizado o Teste ANOVA – two way para medidas 

repetidas. Não foram verificadas diferenças significantes (GRÁFICO 2).   

 

Gráfico 2: Comparação Intergrupo e Intragrupo referente aos sintomas de 
Hiperatividade – Respostas dos Pais – SNAP-IV 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

p = 0,013 

p = 0,020 

ANOVA two-way – medidas repetidas. * p ≤ 0,05 intragrupo.  
♦ p ≤ 0,05 intergrupo. 

 

ANOVA two-way – medidas repetidas 

* 
p = 0,013 

♦ 
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Análises semelhantes foram realizadas para verificação das pontuações para 

desatenção e hiperatividade de acordo com a resposta dos professores. Em cada 

grupo, houve perda amostral, sendo que no GE inicial obtivemos 19 questionários 

SNAP-IV respondidos e na reavaliação um total de 17, já no GC a amostra inicial foi 

de 16 questionários respondidos e na reavaliação, somente 12. Este fato ocorreu por 

transferência de escola de professores responsáveis pela turma e uma situação de 

licença médica do profissional. Consideramos importante não solicitar para outro(a) 

professor(a) responder a segunda avaliação, pois seria uma visão diferente da 

avaliação inicial, o que levaria a resultados possivelmente contraditórios.  

 A análise descritiva das médias e desvios padrão dos sintomas de 

desatenção dos GE e GC seguem, respectivamente: Avaliação Inicial: M = 1,61, DP 

= 0,61 / M = 1,94, DP = 0,61 e na Reavaliação: M = 1,54, DP = 0,87 / M = 1,78, DP = 

0,79.  

 Para a análise inferencial, foi realizado o Teste ANOVA – two way para 

medidas repetidas. Não foram verificadas diferenças significantes para o critério 

desatenção (GRÁFICO 3). 

 

Gráfico 3: Comparação Intergrupo e Intragrupo referente aos sintomas de 

Desatenção – Resposta dos Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANOVA two-way – medidas repetidas 
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 Para as pontuações referentes aos sintomas de hiperatividade, de acordo 

com a resposta dos professores, seguem os dados descritivos de GE e GC, 

respectivamente: Avaliação Inicial – M = 1,52, DP = 0,74 / M = 1,66, DP = 0,85 e 

Reavaliação – M = 1,11, DP = 0,75 / M = 2,05, DP = 0,81. 

 Por meio do Teste ANOVA – two way medidas repetidas, verificou-se 

diferenças significantes nos efeitos grupo (F(1,27) = 5,04, p = 0,033) e interação 

tempo*grupo (F (1,27) = 5,88, p = 0,022). A partir deste resultado, foi realizado o 

teste Post Hoc de Tukey, para comparações múltiplas. Verificou-se que a diferença 

ocorreu na análise intergrupo, no critério de tempo/reavaliação (p = 0,015) 

(GRÁFICO 4). 

 

 Gráfico 4: Comparação Intergrupo e Intragrupo referente aos sintomas de 
Hiperatividade – Resposta dos Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Desfechos Secundários 

 

 De acordo com a apresentação dos objetivos do presente estudo, foram 

determinados desfechos secundários. Os resultados destes desfechos estão 

expostos a seguir. 

 

 

 

p = 0,015 

ANOVA two-way – medidas repetidas 
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7.3.1. Movement Assessment Battery for Children (MABC-2) 

 

         Esta bateria motora foi utilizada para verificação dos desempenhos motores, 

por meio da análise dos escores brutos, nas seguintes habilidades: destreza manual, 

equilíbrio, mirar e receber e o escore total bruto. 

Na tabela 2, estão expostos os dados descritivos do GE e GC, para cada 

habilidade testada e a sua pontuação total. Por meio do Teste ANOVA – two way – 

para medidas repetidas, não foram verificadas diferenças significantes intergrupo e 

intragrupo na Avaliação Inicial e Reavaliação. 

 

Tabela 2: Comparação entre os GE e GC no Desempenho Motor (MABC-2) - Escore Bruto 

 
 

7.3.2. Teste do Tempo de Reação Simples Seriado  

 

Para a análise do TRSS, foram realizadas três análises estatísticas. Os dados 

descritivos foram apresentados em medianas (MD) do GE e GC, com a variabilidade 

dos dados apresentada nos 1º e 3º quartis (p25-p75). As análises inferenciais 

permitiram verificar que houve diferença para as amostras dependentes, porém não 

para as independentes (TABELA 3). 

   GE      GC    

  n Média DP IC95%  n Média DP IC95% F p 

Destreza 
Manual 

Pré  19 22,21 9,02 6,81 - 13,33  16 21,31 6,92 5,10 - 10,70 
0,425 0,519 

Pós 18 22,50 6,01 4,51 - 9,01  15 20,46 5,72 4,18 - 9,01 

             

Mirar  
e Receber 

Pré 19 18,21 4,17 3,15 - 6,16  16 17,88 5,10 3,76 - 7,88 
2,230 0,145 

Pós 18 20,00 4,38 3,28 - 6,56  15 17,53 4,67 3,42 - 7,36 

             

Equilíbrio Pré 19 20,05 6,87 5,18 - 10,15  16 18,31 6,22 4,59 - 9,61 
0,068 0,795 

 Pós 18 20,67 7,28 5,46 - 10,91  15 19,00 7,43 5,43 - 11,71 

             

Total Pré 19 61,00 17,40 13,14 - 25,72  16 57,50 14,92 11,02 - 23,09 
0,569 0,456 

 Pós 18 62,89 12,27 9,20 - 18,38  15 57,67 12,61 9,23 - 19,89 

                        

 ANOVA- two way- medidas repetidas – Efeito tempo*grupo. Pré = Avaliação Inicial / Pós = 
Reavaliação 
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Também foi realizado o teste de correlação de Spearman (GRÁFICO 5 – 8), 

com o objetivo de verificar a associação entre o tempo de reação simples (TRS), 

verificado em milissegundos, e a quantidade de tentativas realizadas. Como 

pressuposto, considerou-se que o desempenho na tarefa estaria dependente da 

quantidade de tentativas – quanto mais a tarefa evoluía, os desempenhos medidos 

pelo TRS seriam piores, indicando a dificuldade que a criança com o TDAH possui 

em manter a atenção sustentada – e que o PICM poderia interferir nos resultados, 

com a comparação da avaliação inicial e a reavaliação. 

Nesta avaliação inicial, participaram nove crianças do GE e foram reavaliadas 

oito crianças, tendo perda amostral de uma criança por motivo de mudança de 

escola. Para o GC, participaram 16 crianças na avaliação inicial e duas não foram 

reavaliadas: uma por absenteísmo nos dias em que o avaliador foi à escola, após 

agendamento com os pais por telefone, e outra criança porque o teste apresentou 

falhas de execução e precisou de manutenção. 

 A necessidade de ajuste do teste psicofísico, para que as medidas de 

atenção sustentada pudessem se aproximar do que os pesquisadores consideravam 

adequados para verificação de atenção sustentada, levou ao menor número de 

participantes neste teste específico. 

 
Tabela 3: Comparação do Tempo de Reação Simples Seriado 

 Md p25-p75 p 

GE Pré Intervenção 985,00 516,08 - 1700,96 
0,035* 

GE Pós Intervenção 722,51 674,01 - 1143,26 

    
GC Pré Intervenção 938,44 525,52 - 1091,60 

0,974 
GC Pós Intervenção 807,21 517,91 - 998,19 

 

 

 

No gráfico 5, demonstra-se a dispersão entre o TRS, medido em 

milissegundos, e a tentativa em que houve a resposta ao estímulo do GE. Não 

houve níveis de correlação que indicassem associação entre resposta e tentativa. 

No entanto, é possível verificar um aumento leve no TRS a partir da evolução da 

tarefa, por meio da linha de tendência. 

 

 

 

Md = mediana. p25-p75 = 1º e 3 quartis. Teste de Wilcoxon – 

intragrupo -  *p≤0,05. Teste U Mann-Whitney - intergrupo 
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Gráfico 5: Dispersão entre TRS e Tentativa do GE – Avaliação Inicial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             No gráfico 6, apresenta-se a dispersão entre o TRS e a tentativa relacionada  

à tarefa do Teste TRSS – Reavaliação do GE. Para a análise inferencial, realizou-se 

o Teste de Spearman, no qual não foi encontrada relação entre resposta e tentativa. 

No entanto, diferentemente da análise da avaliação inicial, é possível observar o 

declive da linha de tendência. 

 

Gráfico 6: Dispersão entre TRS e Tentativa do GE – Reavaliação – Após a 
Intervenção 
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No gráfico 7, apresenta-se o comportamento do GC durante o Teste TRSS na 

Avaliação Inicial, indicando por meio da linha de tendência central, leve declive 

durante a tarefa realizada. Para a análise inferencial, o Teste de Spearman foi 

utilizado, demonstrando correlação negativa significante (p = 0,014) para a relação 

entre tempo, em milissegundos, e a quantidade de tentativas. 

 

Gráfico 7: Dispersão entre TRS e Tentativa do GC – Avaliação Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dispersão entre o TRS e as tentativas específicas do teste, no GC no período 

correspondente a Reavaliação está exposto no gráfico 8. Por meio da análise da 

linha de tendência central, verifica-se estabilidade em relação ao TRS e a evolução 

das tentativas. Diferentemente da avaliação inicial, neste segundo momento, não 

houve correlação significante, avaliada pelo Teste de Spearman. 
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Gráfico 8: Dispersão entre TRS e Tentativa do GC – Reavaliação – Após a 
Intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

7.3.3. Teste PathSpan 

 

A realização deste teste se destinou à verificação da memória operacional 

visuoespacial. 

A amostra inicial do GE, neste teste, foi de nove participantes e a reavaliação, 

de oito. O GC compreendeu na amostra inicial 16 participantes e foram realizadas 

15 reavaliações, pois um dos participantes faltou na escola nos dias destinados à 

reavaliação. 

Os dados descritivos foram verificados por meio do cálculo das medianas e do 

1º e 3º quartil, do GE e GC, que estão apresentados respectivamente. GE: Avaliação 

Inicial – Md = 2,5, p25 = 2,00, p75 = 3,00 / Reavaliação – Md = 4,00, p25 = 1,00, p75 

= 4,00. GC: Avaliação Inicial – Md = 1,00, p25 = 0,00, p75 = 2,00 / Reavaliação – Md 

= 3,00, p25 = 2,00, p75 = 3,00.  

No gráfico 9, está exposta a distribuição dos dados com as análises 

inferenciais. 
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Gráfico 9: Teste PathSpan - Comparação Intergrupo e Intragrupo na 
Avaliação Inicial e Reavaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.4. Teste de Trilhas para Pré-Escolares – TTPE 

 

A realização do TTPE destinou-se a verificar se ocorreria alteração na 

Flexibilidade Cognitiva, após o PICM.  

Neste teste há a sistematização de duas partes, A e B. Por este motivo, os 

resultados foram organizados de acordo com esta recomendação.  

De acordo com a análise estatística, não houve diferença significante nas 

inferências intragrupo e intergrupo para a Sequência – parte A. Observa-se pela 

análise gráfica, que o GE apresentou menor variabilidade dos dados intragrupo. Em 

relação ao GC, a variabilidade de distribuição dos dados permanece semelhante 

durante as duas avaliações realizadas (GRÁFICO 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ 

 

p =0,013 

p = 0,003 
* 

              *Teste Wilcoxon  p ≤ 0,05 
 ♦ Teste U Mann-Whitneu →p ≤ 0,05 
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 Gráfico 10: Comparação entre GE e GC - TTPE – Parte A – Sequência   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados referentes às medidas relacionadas à conexão – parte A, estão 

expostos no Gráfico 11. As análises inferenciais não verificaram diferenças 

significantes para os desempenhos intergrupo e intragrupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste U Mann-Whitney 
Teste Wilcoxon 
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Gráfico 11: Comparação entre GE e GC - TTPE – Parte A – Conexão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a análise em relação ao Tempo de Execução da Parte A do TTPE, o GE 

apresentou na avaliação inicial e na reavaliação, respectivamente: Md = 20, p25 = 

16, p75 = 31 / Md = 23, p25 = 16 e p75 = 27; enquanto o GC apresentou 

respectivamente: Md = 12,50, p25 = 11, p75 = 21 / Md = 14, p25 = 7, p75 = 16. 

Ocorreu diferença significante na comparação intergrupo (p = 0,041), por meio do 

Teste U Mann-Whitney na reavaliação. 

Para a análise dos resultados da Parte B (Sequência, Conexão e Tempo), os 

mesmos critérios foram realizados para uniformidade de apresentação dos achados. 

No Gráfico 12, apresenta-se a variabilidade de distribuição da pontuação de 

Sequência – Parte B, do TTPE. A análise estatística não verificou diferenças 

expressivas na comparação intergrupo e intragrupo. 

 

 

 

 
 

Teste U Mann-Whitney 
Teste Wilcoxon 
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Gráfico 12: Comparação entre GE e GC - TTPE – Parte B – Sequência  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a análise das Conexões – Parte B – TTPE, foram realizados os Testes U 

Mann-Whitney e Wilcoxon. Para esta medida, também não houve diferença 

significante em nenhum dos testes utilizados (GRÁFICO 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste U Mann-Whitney 
Teste Wilcoxon 
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Gráfico 13: Comparação entre GE e GC - TTPE – Parte B – Conexão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na parte B do TTPE, maiores demandas são solicitadas para a criança, por 

este motivo, era esperado que o tempo fosse maior na realização desta etapa, 

quando comparado com a Parte A. O GE apresentou os seguintes tempos, na 

avaliação inicial e na reavaliação: Md = 39, p25 = 28, p75 = 90 / Md = 40, p25 = 26, 

p75 = 52. 

Já o GC apresentou os seguintes tempos: Md = 49, p25 = 21, p75 = 69 / Md = 

25, p25 = 22, p75 = 35. Na análise intergrupo – U Mann-Whitney – não foram 

encontradas diferenças estatísticas; no entanto, semelhante à parte A do teste, o GC 

apresentou menores tempos de execução, sem que este fator interferisse em 

execuções com pontuações inferiores tanto em sequência quanto em conexão.  
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8. DISCUSSÃO 

 

O objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos de um Programa de 

Intervenção Cognitivo Motora nos sintomas de crianças com indicadores de TDAH 

na primeira infância e, além disso, se esta intervenção poderia modificar os 

desempenhos motores e cognitivos destes indivíduos. Para responder a estas 

indagações, participaram do estudo crianças com indicadores do TDAH, divididas 

em dois grupos: experimental (exposto a 16 sessões de intervenção) e controle (não 

realizou intervenção alguma). Para organização da discussão dos resultados, 

abordaremos as características da nossa amostra e cada medida de desfecho 

separadamente.  

 

8.1. Análise das Características da Amostra 

 

A maior parte dos estudos com o TDAH envolve crianças a partir da segunda 

infância, ou seja, crianças acima dos sete anos de idade ou adolescentes. Esse fato 

se relaciona aos critérios diagnósticos estipulados pelas versões anteriores do DSM 

(III, III-R e IV), que considerava um diagnóstico seguro somente a partir dos sete 

anos de idade. No entanto, de acordo com a versão atual do manual, DSM-5, esta 

constatação pode ser verificada a partir dos cinco anos de idade. Isto influenciou, a 

partir de 2013, a realização de alguns estudos que buscam métodos avaliativos e 

abordagens para tratamento em crianças com o TDAH na primeira infância 

(CHOROZOGLOU et al., 2015; GUREVITZ et al. 2014; MARÍN-MENDEZ et al., 

2016). 

O presente estudo, de acordo com o levantamento da literatura, revela ser a 

primeira pesquisa nacional envolvendo crianças com os indicadores do TDAH na 

primeira infância que foram submetidas a avaliações com a promoção de estímulos 

motores e cognitivos. 

A escolha por essa faixa etária foi motivada justamente por ser um período 

crítico para o desenvolvimento das funções cognitivas, em específico, das funções 

executivas, pois a literatura já indica o prejuízo funcional pelas dificuldades de 

aquisições destas funções (O’NEIL et al., 2017; PEREIRA et al., 2012; TREVISAN, 

2010; HUIZINGA; DOLAN; VAN DER MOLEN, 2006; LIJFFIJT et al., 2005). Além da 

ênfase às questões cognitivas, já que o propósito deste estudo é a aproximação 
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entre o cognitivo e o motor, em relação aos aspectos motores, neste período há o 

aperfeiçoamento de habilidades motoras fundamentais, permitindo melhores 

performances locomotoras, estabilizadoras e manipulativas (GALLAHUE, OZMUN, 

GOODWAY, 2013; SHUMWAY-COOK, WOOLLACOTT, 2003). 

A nossa amostra final, com a exclusão dos casos de absenteísmo e dos casos 

de transferência de escola, foi composta por 35 crianças, sendo 27 meninos e oito 

meninas, o que nos leva a uma proporção de 3:1. Esta proporção está em acordo 

com os estudos epidemiológicos que verificaram maior proporção do transtorno no 

sexo masculino em crianças e adolescentes (POLANCZYK et al., 2007; FARAONE 

et al., 2015). 

Em relação à idade, determinamos como critério de inclusão que as crianças 

tivessem entre quatro e seis anos e não houve diferença, quando convertidos em 

meses, na formação dos grupos experimental e controle.  

Os locais em que realizamos a pesquisa foram escolas públicas da cidade de 

São Paulo. Desta forma, em relação à renda familiar, a maior parte das famílias 

apresentou renda de aproximadamente 01 – 02 salários mínimos. Além destes 

dados, também verificamos, por meio do CCEB, em qual classe social estas famílias 

estavam inseridas. Tanto no GE quanto no GC, a maior distribuição foi na classe “C” 

(agrupando C1 e C2). A vulnerabilidade social, o que inclui a pobreza, tem impactos 

fisiológicos e epigenéticos no cérebro em desenvolvimento e, consequentemente, 

nos aspectos cognitivos e motores (BLACK et al., 2017, WILLRICH, 2008).  

Outra variável que considerada relevante foi o grau de escolaridade dos pais. 

Em relação à escolaridade materna, verificamos que tanto no GE quanto no GC a 

maior distribuição foi de mães que cursaram até o ensino fundamental.  

Ressalte-se que englobamos, neste dado, a finalização ou não desta etapa 

acadêmica. Isso indica que, nesta faixa, as mães estudaram até no máximo oito 

anos. Esta variável é relevante, pois os estudos sugerem que a escolaridade 

materna pode predizer a presença do TDAH (GURETZ, 2014), além de interferir no 

desenvolvimento motor, com um risco aumentado de 4,63 vezes mais atrasos nas 

habilidades de locomoção, quando comparado com crianças cujos pais tiveram mais 

anos de estudo (SANTOS et al., 2009), além de atrasos na aquisição de linguagem 

e nos aspectos cognitivos de seus filhos (ANDRADE et al., 2005; AMORIM et al., 

2009).  
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A escolaridade dos pais foi maior quando comparada à das mães, indicando 

que tanto no GE quanto no GC, mais da metade estudou até o ensino médio. No 

entanto, verificamos que somente em cinco crianças os pais tiveram acesso à 

universidade, indicando no máximo onze anos de escolarização. A baixa 

escolaridade dos pais interfere em como os estímulos podem ser mais bem 

direcionados no ambiente doméstico, considerando a fase de vida da criança e a 

oferta de brinquedos e brincadeiras adequadas para o desenvolvimento como um 

todo (SANTOS et al., 2009; ANDRADE et al., 2005; AMORIM et al., 2009). 

 

8.2. Análise dos Sintomas de Desatenção e Hiperatividade  

 

O desfecho primário deste estudo foi relacionado à intensidade dos sintomas 

de desatenção e hiperatividade, verificados pela pontuação do instrumento SNAP-

IV. Para alcançarmos esta meta, a participação dos pais e dos professores foi 

essencial para verificarmos se esses sintomas poderiam ser minimizados nos 

diferentes contextos em que a criança frequenta.  

De acordo com a percepção dos pais, os grupos apresentaram, inicialmente, 

pontuações semelhantes para o critério desatenção, não ocorrendo diferenças 

intergrupo. É importante ressaltar que os pais de ambos os grupos tiveram 

conhecimento do protocolo de pesquisa realizado na escola, no entanto, não foram 

informados pelos pesquisadores em qual grupo o seu filho estava alocado. Durante 

as reavaliações e encaminhamentos para os serviços médicos especializados, após 

a intervenção, levamos a conhecimento dos responsáveis em qual grupo a criança 

estava inserida. 

Acreditávamos que as crianças pudessem ter informado aos pais ou 

responsáveis sobre as atividades realizadas em ambiente escolar, porém 

surpreendentemente, a maior parte não tinha essa informação. Atribuímos este fato 

à pouca idade das crianças, que provavelmente não conseguiram especificar, no 

ambiente domiciliar, que realizaram atividades diferentes de seus pares. 

 Na reavaliação, os resultados indicaram que o GE apresentou leve aumento 

da pontuação média para desatenção, enquanto o GC demonstrou aumento 

relevante, o que foi determinante para a diferença significante na pontuação dos 

sintomas de desatenção. Com este resultado, acreditamos que a intervenção pode 

ter atuado como fator protetivo para estes sintomas que, ao longo do tempo, 
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apresentam-se mais intensos, de acordo com as diferentes demandas em que a 

criança é exposta. Obviamente, nesta faixa etária, a maior parte das atividades não 

envolve esforço mental prolongado e não exige cobranças por parte dos pais para 

finalização de tarefas, porém sabemos que, com o passar do tempo, maiores 

exigências levam a intensificação desta apresentação. 

Já em relação à avaliação dos professores, os sintomas de desatenção não 

sofreram mudança em nenhum dos grupos. Em ambos os casos, houve leve 

declínio da pontuação, com GE e GC não apresentando mudança que indicasse 

relevância. 

No levantamento dos estudos relacionados com estímulos motores e/ou 

cognitivos nesta faixa etária, há ainda uma grande lacuna em investigações. No 

entanto, um estudo realizado por Halperin et al. (2012) avaliou 29 crianças em idade 

pré-escolar (quatro e cinco anos) com indicadores do TDAH e propôs uma 

intervenção que englobasse estímulos motores, de função executiva e de atenção. 

Também avaliaram a percepção dos pais e dos professores pelo instrumento ADHD-

RS-IV que, semelhante ao SNAP-IV, pontua a intensidade dos sintomas do TDAH. 

Além da atuação diretamente com a criança, os pais também passaram por 

processo de psicoeducação em relação ao transtorno e orientação para atividades 

em casa. Os achados deste estudo, em relação aos sintomas de desatenção pela 

visão do pai e do professor, foram de diminuição da intensidade apresentada na 

primeira avaliação, com diferença significante entre a primeira e a segunda 

avaliação (imediatamente após), porém houve divergência entre pai e professor nos 

follow-ups.  

O presente estudo realizou um método diferente do realizado por Halperin et al. 

(2012), já que a abordagem da pesquisa foi centrada na criança, até mesmo pelo 

fato de o projeto ter sido realizado em ambientes de grande vulnerabilidade social, 

consideramos difícil realizar a orientação e a sensibilização para os pais neste 

primeiro momento. No entanto, acreditamos que os resultados dos dois estudos se 

complementam, já que nas duas pesquisas as intervenções propostas tiveram 

impactos nos sintomas de desatenção pela percepção dos pais. 

Possivelmente, a diferença entre as percepções dos professores em ambos os 

estudos decorre de ambientes escolares diferentes e este fator pode interferir na 

visão da mudança comportamental da criança pelo docente. A realidade que 

observamos nas escolas municipais brasileiras é de uma grande quantidade de 
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alunos para poucos professores. Para verificar os sinais de desatenção de um aluno, 

seria necessária observação do engajamento da criança em tarefas que exigem 

esforço mental prolongado e, com mais de 30 crianças em sala de aula, sem 

auxiliar, pode existir maior dificuldade para propor atividades com essa demanda e, 

consequentemente, detectar determinada mudança. 

Para a análise dos sintomas de hiperatividade, usando o mesmo método 

realizado com os sintomas de desatenção, avaliamos separadamente a percepção 

dos pais e dos professores. De acordo com os pais, na avaliação inicial (antes da 

intervenção) o GE apresentou pontuação elevada, o que levou à repercussão clínica 

destes sintomas, caracterizando o transtorno. Na reavaliação (após a intervenção), 

esta intensidade diminuiu. O GC, ao contrário, possuía uma intensidade menor do 

que o GE na avaliação inicial e atingiu, na reavaliação, piores pontuações, um 

indicativo de sintomas mais graves. Por meio da análise estatística, verificamos que 

esta diferença não foi significante, porém consideramos estes dados ainda 

inconclusivos, devido ao valor marginal de p.  

Em relação às respostas dos professores, o GE também diminuiu na 

pontuação média entre as avaliações inicial e final. Já o GC, seguindo os mesmos 

critérios avaliativos, aumentou a intensidade dos sintomas de hiperatividade. De 

acordo com a análise inferencial, verificamos que o fator relevante para esta 

mudança entre os grupos, nestes dois momentos de avaliação, foi a realização da 

intervenção. Conforme este achado e o valor marginal de p, na avaliação dos pais 

após a intervenção, acreditamos que o PICM foi efetivo nos diferentes contextos, 

para os sintomas de hiperatividade. 

Estes achados corroboram os resultados do estudo de Piek et al. (2015) que, 

por meio de um grande projeto realizado em escolas australianas, também situadas 

em regiões de baixo poder aquisitivo, avaliou e interviu em 511 crianças, com idades 

entre quatro e seis anos. O objetivo dos pesquisadores era testar um programa 

chamado Animal Fun que envolvia estímulos motores (por meio da imitação de 

movimentos de animais e ou elementos da natureza) que poderiam propiciar 

melhores condições para o desenvolvimento motor e social. Para isso, utilizaram 

como medida para verificação dos sintomas de hiperatividade e desatenção, a 

versão para professores do teste Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). 

Este instrumento, diferentemente da nossa medida de desfecho primário (SNAP-IV), 

possui um módulo para verificação de desatenção e hiperatividade, que não 
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necessariamente indica a presença do TDAH, mas sinaliza a presença de 

dificuldades nestes comportamentos e também possui outros módulos relacionados 

com outros aspectos sociais e emocionais. Os resultados nesse estudo indicaram 

que, de acordo com a percepção dos professores, dos componentes avaliados pelo 

SDQ, somente o módulo referente à desatenção e hiperatividade apresentou 

diferença significante após o programa de intervenção, sugerindo que as 

estimulações motoras têm papel relevante na alteração comportamental relacionada 

ao TDAH.  

Desta forma, respondendo ao nosso objetivo geral e desfecho primário, 

verificamos que o PICM teve impacto positivo na minimização ou fator protetivo para 

os sintomas de desatenção e hiperatividade, com diferenças estatísticas 

significantes para desatenção, pelas respostas dos pais, e para hiperatividade, pelas 

respostas dos professores.  

 

8.3. Análise do Desempenho Motor – MABC-2  

 

Como levantado pela literatura, o TDAH não se resume à tríade 

sintomatológica e consideramos importante avaliar outros aspectos que, de acordo 

com os estudos atuais, também são prejudicados com o TDAH e que podem 

interferir na capacidade funcional do indivíduo (GOULARDINS, 2016; BROSSARD-

RACINE et al., 2012; DIAMOND, 2000). Com isso, realizamos a avaliação do 

desempenho motor de crianças com TDAH, por meio do instrumento Movement 

Assessment Battery for Children – 2nd ed. (MABC-2). Os escores brutos foram 

determinados para verificar a mudança no desempenho após o PICM. 

Consideramos esta a melhor forma de verificar o desempenho, já que o nosso 

objetivo inicial não foi identificar a dificuldade motora e/ou classificá-la.  

Não encontramos no levantamento da literatura estudos que caracterizassem o 

desempenho motor de crianças com TDAH na primeira infância, sendo esta uma 

grande lacuna que precisa ser preenchida. Os estudos que verificaram os 

desempenhos de habilidades motoras específicas e/ou desenvolvimento motor nesta 

população tiveram o enfoque na avaliação de crianças acima dos sete anos de idade 

(GOULARDINS, 2016; ZIEREIS e JANSEN, 2015). Por este motivo, as comparações 

realizadas nesta discussão já consideraram que os métodos dos estudos foram 

diferentes, pois o nosso desfecho visava a interferência da intervenção, o que 
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poucos estudos investigaram (SMITH et al., 2013) e, além disso, a diferença de faixa 

etária e, consequentemente, de aquisição de habilidades. 

A MABC-2 avalia diferentes habilidades motoras, que serão discutidas 

separadamente, além de também analisarmos a sua pontuação total, que se resume 

à soma dos escores brutos dos componentes: destreza manual, equilíbrio e mirar e 

receber. 

Uma das habilidades motoras avaliadas, por meio desta escala, foi destreza 

manual. Esta se caracteriza por atividades relacionadas a movimentos refinados, 

que demandam maior precisão manual e que, se prejudicados, podem interferir nas 

atividades de vida diária, na grafia e, consequentemente, na vida acadêmica 

(BROSSARD-RACINE et al., 2011).  

Em nossos resultados, tanto o GE quanto o GC apresentaram pontuações 

próximas na avaliação inicial e, após o período de intervenção, não ocorreram 

mudanças em relação a esta habilidade específica. Estes resultados indicam que as 

atividades propostas pelo PICM, com objetivo de melhorar a performance em 

destreza manual não foram suficientes e/ou adequadas para interferir no 

desempenho específico em atividades de coordenação motora fina. O estudo de 

Fenollar-Cortés, Gallego-Martínez e Fuentes (2017) verificou que os sintomas de 

desatenção do TDAH se relacionam com a coordenação motora fina. No entanto, 

em nosso estudo, mesmo ocorrendo alteração dos sintomas de desatenção de 

acordo com a percepção dos pais, esta mudança não demonstrou relação direta 

com a destreza manual. Por este motivo, acreditamos que mais estudos com a 

estimulação da coordenação motora fina devam ser realizados, para verificar se há 

possibilidade de manipulação de uma variável com repercussões em sintomas 

específicos do transtorno. 

No componente mirar e receber, que envolve atividades realizadas com bola, 

obtivemos um comportamento muito semelhante em ambos os grupos, tanto na 

avaliação inicial quanto na reavaliação. Tanto o GE quanto o GC não obtiveram 

diferenças intragrupo e intergrupo. Durante as sessões, as atividades desenvolvidas 

envolviam brincadeiras com bola, desde o arremessar, segurar, chutar, quicar, 

sempre com enfoque lúdico, não competitivo. No entanto, a estimulação desta 

habilidade não atingiu o objetivo de perturbar e, consequentemente, alterar este 

componente. De acordo com Brossard-Racine et al. (2011), as habilidades de mirar 

e receber, testadas pela MABC-2, apresentam relação com a escrita manual. 
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Verificaram, desta forma, que houve associação entre este componente e a 

legibilidade de palavras, de letras e a velocidade da escrita. A habilidade de destreza 

manual, no entanto, na qual se esperava que houvesse relação com a escrita 

manual, não apresentou significância no teste de correlação. 

 Durante a intervenção, observamos qualitativamente muita dificuldade em 

brincar com a bola, mesmo sem objetivos específicos. O movimento de agarrar a 

bola e acertar o alvo foram atividades que demandaram grande esforço e poucos 

acertos. Nesta faixa etária, as crianças estão desenvolvendo e aperfeiçoando 

padrões motores fundamentais, com maior controle e melhor coordenação rítmica 

dos movimentos. Este período corresponde ao estágio elementar das fases dos 

movimentos fundamentais (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). Todavia, em 

nossa observação, verificamos que as crianças deste estudo apresentaram 

dificuldades motoras, o que está de acordo com os recentes estudos 

(GOULARDINS, 2016; KAISER et al., 2015) e que as atividades com bola foram um 

desafio. Acreditamos que essa dificuldade possa ser amplificada por não haver a 

inclusão de atividades físicas específicas e, consequentemente, a experiência 

motora, pois no ensino infantil da rede pública municipal não há a presença de 

profissional da educação física e talvez, por esta razão, estas crianças que já 

possuem dificuldades motoras inerentes ao transtorno, ainda não tenham brincado 

de bola além de apenas chutá-la ao gol, prática comum no cenário nacional.  

Para o componente equilíbrio, os achados do presente estudo foram 

semelhantes às demais habilidades motoras testadas pelas MABC-2. Na análise 

estatística, verificou-se que não ocorreu diferença intra ou intergrupo. Observamos 

durante a avaliação deste componente, com essa população específica, grande 

dificuldade de aplicação dos testes. As crianças, talvez por apresentar faixa etária 

precoce e provavelmente pela imaturidade decorrente do transtorno, demonstraram 

inquietude no momento da avaliação, o que pode ter levado a escores mais baixos e 

falta de engajamento para realização da tarefa.  

No entanto, durante a intervenção, as tarefas que estimulavam o equilíbrio 

dinâmico demonstraram boa aceitação das crianças, como pular corda, andar sobre 

traves de equilíbrio, saltar em diferentes distâncias, pois para cada atividade 

proposta buscou-se criar histórias que contextualizassem a atividade, permitindo 

melhor engajamento e proporcionando um ambiente diferente de testagem, com 
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brincadeiras em grupo, que facilitam a assimilação e imitação de movimentos, além 

de poder demonstrar o seu desempenho para os pares.     

As pesquisas que tiveram como objeto de estudo o equilíbrio de crianças com 

TDAH verificaram alterações desta habilidade. Em um estudo recente, realizado por 

Sarafpour et al. (2018), crianças com TDAH e idades entre seis e 12 anos, foram 

avaliadas por meio de uma plataforma de equilíbrio do Nintendo Wii, na qual 

deveriam se manter durante um minuto para cada etapa avaliada, organizadas em: 

olhos abertos, olhos fechados, olhos abertos em cima da espuma e olhos fechados 

em cima da espuma. Formaram-se três grupos: crianças com o TDAH e que não 

tinham sido medicadas, crianças com TDAH e medicadas com metilfenidato e 

crianças com desenvolvimento típico. Observaram que a crianças não medicadas 

apresentaram-se menos estáveis na condição “olhos abertos em cima da espuma”, 

já as crianças tratadas previamente com metilfenidato apresentaram melhor 

equilíbrio postural.  

O escore total foi verificado por meio da soma dos escores brutos de cada 

habilidade. De acordo com os componentes avaliados, verificamos que esta 

pontuação não apresentou diferença intergrupo e intragrupo.  

Ziereis e Jansen (2015) realizaram um estudo com o objetivo de verificar o 

efeito de dois programas de atividades motoras em crianças com TDAH, um com 

atividades específicas para equilíbrio, atividades com bola e destreza manual, outro 

programa de atividades motoras inespecíficas que englobam jogos esportivos, 

ginástica, natação, entre outras e, um grupo controle que não foi submetido a 

nenhuma prática motora.  Os desfechos se relacionaram tanto com o desempenho 

motor, utilizando também a escala MABC-2, quanto com funções cognitivas. 

Especificamente, em relação aos aspectos motores mensurados, os autores 

verificaram que tanto o grupo de atividades específicas quanto o grupo inespecífico 

em relação às tarefas apresentaram melhores pontuações na bateria do que o grupo 

controle. Ressaltamos que, no presente estudo, as atividades desenvolvidas no 

PICM não se assemelhavam ou repetiam as tarefas da MABC-2, ou de qualquer 

outra medida de avaliação, até mesmo porque o objetivo não era treinar tarefas que 

se aproximassem dos testes avaliativos e, sim, verificar se as atividades que 

envolviam estímulos motores e cognitivos interfeririam e se seriam transferidas 

também para os aspectos motores, refletindo em melhora de desempenho. 
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De acordo com os nossos achados, verificamos que o PICM não atingiu o 

objetivo de interferir positivamente na pontuação do desempenho motor. 

Acreditamos que uma das possibilidades para que a mudança neste aspecto não 

tenha ocorrido seja decorrente da diversidade de tarefas propostas e pelo modo 

como as sessões foram organizadas, pois no estudo realizado por Smith et al. 

(2013) com crianças com o TDAH, foi proposto um treinamento de atividades físicas 

moderadas e vigorosas, com enfoque motor e os achados indicaram melhora dos 

aspectos motores, por meio da análise do instrumento Bruininks–Oseretsky Test of 

Motor Proficiency, 2nd ed. (BOT-2). Nosso objetivo com a implementação deste 

programa era propiciar em cada sessão uma atividade relacionada a cada domínio 

que elencamos para estimulação, que foram: coordenação motora fina, coordenação 

motora grossa, equilíbrio, funções cognitivas e noção e esquema corporal. 

Possivelmente a diversidade de atividades não permitiu que houvesse 

aprendizagem destas tarefas para que, a partir deste processo de aprendizagem, 

pudesse ocorrer a transferência e, consequentemente, houvesse mudanças nos 

escores medidos.  

Outro fator considerado relevante no presente estudo foi o instrumento de 

avaliação escolhido. A MABC-2 é uma escala bastante utilizada em estudos com 

crianças que têm o TDAH (PITCHER et al., 2002; WATEMBERG et al., 2007; 

BROSSARD-RACINE et al., 2011, 2012; GOULARDINS, 2016). No entanto, como 

citado anteriormente, estes se dedicaram à investigação de crianças na segunda 

infância e, talvez para crianças mais novas, com o transtorno, a escala não seja de 

fácil aplicabilidade e isso tenha interferido em nossos resultados.  

Por este motivo, acreditamos importante que novos estudos sejam propostos 

para esta população, com o objetivo de caracterizar como as crianças com TDAH se 

comportam motoramente, por meio de avaliações motoras e também a elaboração 

de programas de intervenções motoras e/ou cognitivas, com as variações de 

frequência e/ou de estímulos e de diferentes testagens. 

 

8.4. Análise do Teste de Tempo de Reação Simples Seriado  

 

As crianças com o TDAH apresentam dificuldade em manter a atenção em um 

estímulo específico, descartando as perturbações concorrentes, irrelevantes para a 

realização de alguma tarefa (ALESSANDRI, 1992; MAHONE, SCHNEIDER, 2012; 



79 
 

APA, 2013). A realização do teste TRSS teve como intuito verificar se a realização 

do PICM alteraria os TRS em uma tarefa que apresenta 30 estímulos apresentados 

em série e que, para melhores desempenhos, é necessário um maior nível de 

atenção sustentada durante a tarefa.  

De acordo com a comparação das amostras dependentes, verificou-se que o 

GE apresentou um TRS mediano menor do que na avaliação inicial e esta diferença 

foi significante. O GC também apresentou diminuição do tempo mediano, porém de 

menor amplitude, o que não levou à significância estatística. Este resultado sugere 

que a intervenção proposta gerou efeitos positivos no TRS de crianças com o TDAH. 

Não encontramos na literatura estudos semelhantes ao que propusemos, porém 

vários pesquisadores têm medido o TRS em pessoas com o TDAH, além de buscar 

abordagens que possam melhorar as respostas apresentadas por esta população. 

Destacamos a pesquisa realizada por Coghill et al. (2006), que investigaram o efeito 

do metilfenidato em crianças com TDAH nas funções neuropsicológicas. Nesse 

estudo, com design cross-over, foram realizados diversos testes que avaliam 

diferentes funções executivas, entre elas o TRS e o tempo de reação de escolha. Os 

resultados indicaram que para as tarefas que envolviam tanto o TRS quanto o tempo 

de reação de escolha, o metilfenidato não demonstrou efeito. Em 2014, Coghill et al. 

em um novo estudo, publicaram uma metanálise relacionada aos efeitos do 

metilfenidato em diferentes funções cognitivas. Os resultados dessa metanálise 

sugerem que o metilfenidato pode ter pequeno efeito positivo no TRS, o que indica 

menores tempos na resposta motora com menor esforço cognitivo para a reação. 

Entretanto, os autores realizam diversas colocações em relação à heterogeneidade 

dos estudos e refere a importância de estudos com placebos, já que várias 

pesquisas realizam os testes sem a realização de controles e sem o cegamento dos 

avaliadores e dos participantes. A partir da verificação dos resultados apresentados 

pelo presente estudo, consideramos que o PICM teve efeito positivo para a função 

cognitiva de atenção sustentada, pois permitiu respostas mais rápidas, indicando o 

alerta necessário para a realização da tarefa experimental.  

Com a análise de correlação e o gráfico de scatterplot, observamos que o GE, 

na avaliação inicial apresentou uma trajetória ascendente em relação ao TRS e a 

evolução das tentativas, indicando que, em tarefas mais longas, as reações se 

tornaram mais lentas. Já o GC apresentou na avaliação inicial uma trajetória 

descendente em relação ao TRS e à evolução da tarefa. Durante as reavaliações, 
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observamos comportamentos diferentes em relação aos grupos. O GE apresentou 

uma linha que indica declínio, correspondendo a TRS menores durante a evolução 

do teste, além de menor dispersão dos dados quando comparados com a avaliação 

inicial. Já no GC, a trajetória descendente inicial não se mantém e ocorre uma linha 

de tendência neutra, sinalizando que o GC manteve respostas semelhantes 

independente da tentativa que estava sendo apresentada. Outro fato considerado 

relevante foi a presença de maior dispersão dos dados na reavaliação do GC. 

Algumas pesquisas avaliaram o efeito da atividade física com funções 

cognitivas, como o controle inibitório, levando como base o modelo teórico de 

Barkley (1997), que considera o controle inibitório como o déficit primário no TDAH e 

que esta alteração leva às demais disfunções executivas e de atenção sustentada 

(CHANG et al., 2014; PONTIFEX et al., 2011). Em um estudo realizado por Chang et 

al. (2014) participaram crianças com idades entre cinco e 10 anos com o diagnóstico 

de TDAH. Os pesquisadores também propuseram a realização de 16 sessões de 

exercícios aquáticos. Similarmente aos nossos achados, verificaram que a atividade 

física interferiu no funcionamento cognitivo, com melhores resultados em controle 

inibitório e no tempo de reação simples, por meio da avaliação do teste Go/NoGo.  

Acreditamos que os resultados do presente estudo corroboram os achados 

recentes relacionados à intervenção que também envolve a prática motora (CHANG 

et al., 2014). O PICM demonstrou-se efetivo para a diminuição dos TRS e pode ser 

uma alternativa para a melhora da atenção sustentada, com repercussão também na 

tríade sintomatológica do transtorno. 

 

8.5. Análise do Teste PathSpan 

 

A memória operacional é uma das funções executivas com maior destaque na 

literatura, principalmente em relação às diferentes abordagens que buscam 

manipulá-la por meio de treinamento (CORTESE et al., 2005; VOLCKAERT; NOËL, 

2015). De acordo com Baddeley (2000), este mecanismo de armazenamento de 

informações pode ter um domínio fonológico e outro visuoespacial. Neste estudo, 

realizamos o Teste PathSpan, que promove estímulos sequenciais, com o objetivo 

de verificar a capacidade de armazenamento visuoespacial de crianças na primeira 

infância, com indicadores do TDAH. 
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       Inicialmente, os dois grupos não partiram de condições semelhantes. No 

entanto, como o objetivo desta medida era verificar como os grupos se 

comportariam após a intervenção, realizamos as análises por este ponto de vista. 

Em relação à análise intergrupo, não foi observada diferença significante. No 

entanto, quando realizada a análise intragrupo, observou-se que o GC demonstrou 

mudança em relação a quantidade de sequências corretas, desta forma, com 

significância estatística. Não conseguimos determinar a razão dessa mudança em 

relação à performance no teste pelo GC, já que não controlamos as atividades 

realizadas fora do âmbito escolar; no entanto, acreditamos que o GC, na avaliação 

inicial, tinha apresentado pontuação muito inferior - algumas crianças não tinham 

acertado sequer uma sequência - e que, em um segundo momento, apresentaram 

um valor mediano superior, o que foi próximo da avaliação inicial do GE. 

Em relação ao GE, que participou das intervenções, não obtivemos o resultado 

esperado. Consideramos que uma frase do estudo de Volckaert e Noël (2015) 

exemplifica os nossos achados: 

 “Quando a professora pede para a turma fazer um exercício, 

primeiro a criança precisa prestar atenção no que ele(a) diz e ter uma 

boa memória operacional para lembrar as diferentes instruções. 

Então, quando outro exercício é apresentado, a criança precisa de 

boa flexibilidade para mudar de uma instrução para outra”.  

 

Em nosso estudo, observamos alteração no teste que verificou a atenção 

sustentada na tarefa, no entanto, para armazenar e manipular essa informação 

mentalmente, não obtivemos resultados semelhantes. Achados similares foram 

verificados por Smith et al. (2013). Esses autores realizaram um programa de 

atividade física moderada para vigorosa em crianças com o TDAH em idades entre 

cinco e oito anos. Avaliaram diversas funções motoras e cognitivas e para a variável 

memória operacional visuoespacial utilizaram o Teste Finger Windows. Os 

resultados apresentados indicaram que não houve mudança para esta função nas 

avaliações anteriores e posteriores ao programa, sugerindo então que as atividades 

desenvolvidas com maior enfoque motor, como o utilizado pelos pesquisadores, 

podem levar a possíveis benefícios cognitivos, porém não necessariamente 

perturbar a função de memória operacional visuoespacial. 
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Partindo deste pressuposto, verificamos na literatura estudos que tenham 

treinado especificamente funções cognitivas, sem realizar prática de atividade física 

e/ou estímulo motor. Destacamos o trabalho de Volckaert e Noël (2015), que 

realizaram um estudo com crianças em idade pré-escolar, sem o diagnóstico de 

transtornos do neurodesenvolvimento e/ou doenças psiquiátricas, mensurando 

diversas funções executivas, inclusive a memória visuoespacial com tarefa 

semelhante ao nosso estudo. A proposta do estudo de Volckaet e Noël foi verificar 

os efeitos de um treino inibitório e, para isso, realizaram 16 sessões de tarefas 

específicas, com a hipótese de mudança em comportamentos externalizantes, por 

meio da intervenção proposta. Os achados demonstraram melhores pontuações nos 

testes que verificaram atenção e memória operacional, que foi o enfoque do 

treinamento. Acreditamos ser de grande importância a realização de estudos que 

promovam treinos específicos para determinadas funções, no entanto consideramos 

que para a mudança em diferentes contextos é necessário que se verifiquem 

diferentes demandas e os estudos que testam somente o que foi treinado podem 

ainda apresentar resultados inconclusivos. 

Consideramos também que, no presente estudo, a realização de 16 sessões 

as quais englobam atividades diversas, com atividades motoras e cognitivas, não 

tenha sido suficiente para a mudança específica em memória operacional. Além 

disso, atuamos com uma população que possui sintomas relacionados à dificuldade 

em controle de comportamentos, o que difere do estudo de Volckaert e Noël (2015). 

Talvez as respostas encontradas em populações típicas possam ser relevantes e 

mais bem determinadas, mas não necessariamente direcionadoras para condições 

específicas, como o TDAH. 

 

8.6. Teste de Trilhas para Pré-Escolares  

 

Este instrumento se propõe a medir a flexibilidade cognitiva, isto é, a habilidade 

de ajustar comportamentos frente a diferentes demandas ambientais (DIAMOND, 

2013). Um dos objetivos do presente estudo foi verificar se a realização de um PICM 

seria capaz de interferir nas funções cognitivas. Para isto, utilizamos o TTPE, por ser 

um instrumento voltado para a faixa etária de quatro a seis anos, validado para a 

população brasileira. 
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Na aplicação deste teste, diferentemente dos demais instrumentos, não há 

treino prévio, por mais que haja uma instrução detalhada sobre a execução. Por este 

motivo, algumas crianças obtiveram pontuação mínima (nenhum acerto). No 

entanto, na reavaliação, caso a mesma criança tenha realizado um único acerto, 

mesmo assim ela também recebe a pontuação mínima. Consideramos este um fator 

limitante para verificar as mudanças em desempenho com a aplicação do TTPE.  

A orientação para a execução do teste é que a criança trace uma linha ligando 

os cachorrinhos, do menor (bebê) para o maior (papai). Na folha de respostas, estas 

imagens se diferenciavam tanto pelos tamanhos quanto pela cor (degradê do branco 

até o preto), porém consideramos que essa diferença de cor não foi relevante ou 

perceptível pelas crianças em nosso estudo.  

Nossos resultados indicaram que a intervenção não interferiu na flexibilidade 

cognitiva, já que o GE manteve pontuações semelhantes após as sessões de 

estimulação. O GC também apresentou pontuações de desempenho semelhantes, 

porém o tempo de execução na Parte A, na reavaliação, foi significantemente menor 

do que o GE. 

Não encontramos estudos nacionais que tenham envolvido a aplicação deste 

instrumento para crianças com o TDAH, verificando efeitos de diferentes 

tratamentos. Entretanto, o estudo realizado por Trevisan, em 2010, teve como 

objetivo caracterizar as funções executivas de crianças na primeira infância e 

relacioná-las aos sintomas de desatenção e de hiperatividade. Para isso utilizou 

diversas escalas, inclusive o TTPE. Seus achados verificaram relação entre os 

sintomas de desatenção e de hiperatividade, analisados independentemente, nas 

diferentes partes do teste. No entanto, o resultado que consideramos de grande 

importância para esta discussão é a verificação por Trevisan (2010) de que essas 

diferenças de desempenho entre as partes A e B do teste foram capazes de 

discriminar crianças com sinais de desatenção e hiperatividade somente nas mais 

velhas, a partir do primeiro ano, o que indica idades acima de seis anos, limite do 

nosso estudo. Esse fato pode ter sido relevante para a inalteração dos resultados 

após a intervenção em nosso estudo. 

Dias (2013) realizou um estudo com a implementação de um Programa 

Interventivo para Promoção de Funções Executivas para crianças com 

desenvolvimento típico, na pré-escola e no primeiro ano do ensino fundamental. A 

intervenção englobava diversas tarefas lúdicas, inclusive com a realização de 
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práticas motoras, para promoção de funções executivas e de autorregulação. Para 

verificar a flexibilidade cognitiva, a autora também utilizou o TTPE. Os resultados 

inferenciais não indicaram diferenças significantes entre os grupos experimental e 

controle, os dados foram marginais em relação à conexão na parte A do teste. De 

acordo com seus achados, a pesquisadora considera que para crianças em idade 

pré-escolar, a complexidade do teste e o degradê do branco ao preto podem ser 

confusos para a criança, levando a não diferenciação entre os grupos e que a 

mesma dificuldade não ocorre para as crianças do 1º ano, já que as orientações 

foram mais bem compreendidas e a tarefa, melhor executada, gerando resultados 

que permitiram verificar os efeitos da intervenção dos diferentes grupos avaliados. 

Acreditamos que neste estudo, como também verificado por Dias (2013), a 

complexidade do teste interferiu na proposta de medir a flexibilidade cognitiva nos 

grupos experimental e controle. Em ambos os grupos, nos dois momentos avaliados, 

os desempenhos verificados foram semelhantes e indicam que o PICM não interferiu 

na pontuação do teste, sugerindo que o formato do programa não seja adequado 

para a função flexibilidade cognitiva ou que talvez seja necessária outro teste que se 

ajuste à população nesta faixa etária. 

 

8.7. Limitações, delimitações e sugestões 

 

No presente estudo, algumas limitações precisam ser apresentadas para o 

planejamento de futuras pesquisas com esta temática. Nossa pesquisa foi realizada 

em regiões periféricas da cidade de São Paulo, com alto índice de vulnerabilidade 

social e, consequentemente, de baixa escolaridade por parte dos pais e/ou 

responsáveis pelas crianças participantes. Por este motivo, o preenchimento de 

todos os instrumentos necessários para a verificação de elegibilidade foi um fator de 

dificuldade para os avaliadores, pois mais da metade dos envelopes enviados para 

as casas das crianças não retornou para a análise necessária; este fato levou os 

pesquisadores a enviar, mais de uma vez, recados e solicitações por intermédio dos 

professores a fim de insistir para que os documentos fossem preenchidos, 

demandando mais tempo do que o planejado inicialmente. Outro ponto de 

interferência no andamento da pesquisa foi o absenteísmo apresentado por estas 

crianças. Acreditamos que para esta faixa etária, ainda não ocorrem cobranças de 
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frequência como em crianças mais velhas e, por este motivo, a abstenção na escola 

seja muito comum, o que também interferiu no planejamento de tempo.  

O nosso estudo pesquisou os instrumentos de avaliação utilizados e um 

estudo piloto foi feito visando a verificação de aplicabilidade para a faixa etária 

escolhida. No entanto, mesmo com este critério, observamos algumas dificuldades 

para o entendimento de todas as tarefas. Acreditamos que a associação do TDAH 

com a idade muito precoce dificulta a compreensão e, por consequência, a 

execução de testes complexos. Por este motivo, instrumentos voltados à 

determinação de desempenho, com instruções mais simples, precisam ser 

elaborados e testados nestas condições específicas. 

O nosso projeto de intervenção foi desenvolvido para ser realizado em 

pequenos grupos. Cumprimos esta etapa e foi um fator enriquecedor para a 

socialização das crianças, mas, em contrapartida, trouxe limitação na execução das 

atividades, pois, como citado na revisão de literatura, o TDAH é um transtorno 

heterogêneo, no qual a criança pode apresentar mais sintomas de desatenção e/ou 

de hiperatividade, em diferentes gravidades. No processo de intervenção, com 

apenas um pesquisador atuando, o processo foi mais desafiador, já que é difícil 

atender às necessidades de cada criança durante a prática em grupo. Mesmo por 

meio de brincadeiras, manter o foco e finalizar as atividades com bom desempenho 

exigiria mais repetições das tarefas, o que muitas vezes não foi possível pela 

dispersão da turma. Com isso, sugerimos que novos estudos possam intervir 

individualmente, verificando os efeitos do estímulo e também por meio de outros 

trabalhos que envolvam as atividades em grupo. Sugerimos, porém, a presença de 

mais assistentes para estas condições. 

Apesar das limitações citadas, este foi o primeiro estudo nacional que testou 

um Programa de Intervenção, no qual havia a proposta de estimulação cognitiva e 

motora, para crianças na primeira infância, com indicadores do TDAH. Além disso, 

atuamos com a identificação destas crianças para a realização da intervenção em 

pessoas não tratadas previamente por nenhuma abordagem terapêutica. 

Consideramos de grande importância que mais estudos com propostas que 

envolvam a estimulação motora e cognitiva para crianças nesta faixa etária sejam 

realizados, em condições típicas e atípicas. A literatura orienta em relação à 

importância do estímulo precoce associado com as mudanças neurais e, para a 
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confirmação destas mudanças em diferentes condições, é necessário testar diversas 

abordagens para conhecimento das melhores opções terapêuticas. 
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9. CONCLUSÃO 

 

Este estudo analisou o efeito de um Programa de Intervenção Cognitivo Motora 

em crianças com indicadores do TDAH. Analisamos os sintomas de desatenção e 

hiperatividade, considerando este o desfecho primário. Os resultados demonstraram 

que a intervenção proposta não minimizou os sintomas de desatenção, de acordo 

com a resposta dos pais, porém pode ter atuado como fator protetivo para o 

aumento destes sintomas. Já para os sintomas de hiperatividade, pela resposta dos 

professores, a intervenção minimizou os sintomas e também atuou como fator 

protetivo para a maior intensidade destes. Além desta medida, os resultados 

demonstraram que a intervenção interferiu no Tempo de Reação Simples e na 

atenção sustentada das crianças que foram submetidas à intervenção. Todavia, para 

as medidas relacionadas ao desempenho motor, a memória operacional e 

flexibilidade cognitiva, o PICM não foi efetivo. 
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ANEXO 1 – PARECER COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO 2- TERMO DE ANUÊNCIA  
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ANEXO 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 

1. DADOS DA CRIANÇA 

 

Nome completo  

 

Sexo  Masculino 

  Feminino 

 

RG  

Data de nascimento  

Endereço completo 

 

 

CEP  

Fone  

e-mail  

 

 

2. RESPONSÁVEL LEGAL 

 

Nome completo  

  

Natureza (grau de parentesco, tutor     

 

Sexo  Masculino 

  Feminino 
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RG  

Data de nascimento  

Endereço completo 

 

 

CEP  

Fone  

e-mail  

 

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

 

1. Título do Projeto de Pesquisa 

Efeitos de um Programa de Intervenção Cognitivo Motora em Crianças com Transtorno 

de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

 

2. Pesquisador Responsável 

Profº Drº Jorge Alberto de Oliveira 

 

3. Cargo/Função 

Professor doutor 

 

4. Avaliação do risco da pesquisa: 

X RISCO MÍNIMO  RISCO BAIXO  RISCO MÉDIO  RISCO MAIOR 

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo) 

 

 

 

5. Duração da Pesquisa 

Doze meses 

 

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A 

PESQUISA, DE FORMA CLARA E SIMPLES, CONSIGNANDO: 

 

Senhor(a), estamos realizando uma pesquisa que tem o objetivo comparar se um 

programa de intervenção irá melhorar o desenvolvimento de crianças com o TDAH, que 
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é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. A criança deve ter a idade entre 

quatro e seis anos, antes e após a participação das atividades que iremos desenvolver.  

Esta pesquisa verá se a intervenção que iremos realizar para as crianças diminuem 

os sintomas do TDAH e quais os aspectos do desenvolvimento vão apresentar 

melhoras após o período que a criança irá participar do programa de intervenção. 

Nesta pesquisa, o senhor responderá algumas perguntas sobre o comportamento do 

seu filho(a), nos indicando se ele(a) tem sintomas que correspondem ao TDAH. Após 

este questionário respondido, o seu filho(a) fará alguns testes para avaliarmos seu 

desempenho motor e cognitivo (atenção e memória). Os testes que ele(a) irão fazer 

são: 1) Teste de Atenção que consiste em atividades para verificar os níveis de atenção 

de seu filho(a). 2) Alguns testes de movimentos como o andar, saltar, jogar uma bola e 

outros mais. 

Após a aplicação destes testes as crianças vão participar de um programa de 

atividades que terão 24 aulas de estimulação da parte cognitivo e motora, a criança vai 

praticar desde atividades com as mãos, chamada motricidade fina, outras atividades 

que mexe com o corpo todo, atividades de equilíbrio, reconhecimento de partes do 

corpo, atividades de orientação espacial e temporal, de atenção e memória. Todas as 

atividades serão desenvolvidas dentro da própria escola. Caso seu filho(a) apresente 

indicadores de TDAH, ele(a)  terá acompanhamento médico no Hospital da Clinicas, 

onde você poderá levá-lo para consultas. Tudo o que acontecerá nesta pesquisa 

consideramos que não trará nenhum desconforto ao seu filho(a). 

  

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA: 

É garantida a retirada do consentimento em qualquer momento desta pesquisa, 

deixando de participar sem nenhum prejuízo. As informações obtidas serão analisadas 

em conjunto as outras crianças que participarem da pesquisa, não sendo divulgada a 

identificação de ninguém. O senhor(a) terá direito de ser mantido atualizado sobre os 

resultados parciais da pesquisa, caso desejar. Ressalta-se que o participante deste 

estudo não será remunerado e não haverá custos decorrentes de sua participação, 

evidenciando de que se trata de participação voluntária. 

  

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E 
REAÇÕES ADVERSAS. 

Sempre que for necessário esclarecer alguma dúvida sobre o estudo, o senhor(a) poderá buscar o contato 

com a secretaria de pesquisa da EEFE-USP, no telefone: (11) 3091-3097 / e-mail: compesq@usp.br e/ou 

com o coordenador da pesquisa Profº. Drº Jorge Alberto Oliveira, no endereço: Av. Professor Mello de 

Morais, 65 – Cidade Universitária, Escola de Educação Física e Esporte, Laboratório de Comportamento 

Motor, pelos telefones: (11) 3091-2147 / 3091-3135 ou pelo email: jadolive@usp.br 

 

VI. - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Comitê de Ética da EEFE-USP 

Escola de Educação Física e Esporte - USP 

Av. Prof. Mello Moraes, 65 - Cidade Universitária 

CEP: 05508-030 - São Paulo – SP 

Telefone (011) 3091-3097 

mailto:compesq@usp.br
mailto:jadolive@usp.br
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E-mail: cep39@usp.br 

 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, 

consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa. 

 

 

São Paulo, _____/_____/_____ 

 

 

 

assinatura do sujeito da pesquisa  Prof. Dr. Jorge Alberto de Oliveira 

ou responsável legal  Laboratorio de Comportamento Motor 

EEFEUSP 
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ANEXO 4  – SNAP-IV 

Para cada item, escolha a coluna que melhor descreve o (a) aluno (a) (MARQUE UM 
X): 

  
Nem 
um 

Só um 
Bastante  Demais 

  pouco pouco 

1. Não consegue prestar muita atenção a detalhes ou         

comete erros por descuido nos trabalhos da escola ou         

tarefas.         

2.Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou         

atividades de lazer         

3. Parece não estar ouvindo quando se fala         

diretamente com ele         

4. Não segue instruções até o fim e não termina         

deveres de escola, tarefas ou obrigações.         

5. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades         

6. Evita, não gosta ou se envolve contra a vontade em         

tarefas que exigem esforço mental prolongado.         

7. Perde coisas necessárias para atividades (p. ex:         

brinquedos, deveres da escola, lápis ou livros).         

8. Distrai-se com estímulos externos         

9. É esquecido em atividades do dia-a-dia         

10. Mexe com as mãos ou os pés ou se remexe na         

Cadeira         

11. Sai do lugar na sala de aula ou em outras         

situações em que se espera que fique sentado         

12. Corre de um lado para outro ou sobe demais nas         

coisas em situações em que isto é inapropriado         

13. Tem dificuldade em brincar ou envolver-se em         

atividades de lazer de forma calma         

14. Não pára ou freqüentemente está a “mil por hora”.         

15. Fala em excesso.         

16. Responde as perguntas de forma precipitada antes         

delas terem sido terminadas         

17. Tem dificuldade de esperar sua vez         

18. Interrompe os outros ou se intromete (p.ex. mete-
se nas conversas / jogos). 
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ANEXO 5 – Critérios de Classificação Econômica Brasil (CCEB) 
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ANEXO 6 – Teste de Trilhas Para Pré-Escolares 
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APÊNDICE A – Ficha de Anamnese 
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APÊNDICE B – Detalhamento do Programa de Intervenção Cognitivo Motora 

  

● Encontros realizados – 16 sessões / aula  
● Duração – 60 minutos por sessão de intervenção 
● Quantidade por grupo: 3 – 6 integrantes de acordo com demanda e espaço 

físico da escola 
● Frequência semanal: 3 encontros por semana – total 06 semanas por grupo 

 

Detalhamento das Atividades  

Funções Cognitivas 

Atividades Propostas 

1. Construção de Blocos   
a. Ação: Será apresentada uma figura geométrica construída pela 

justaposição de cubos de madeira e será solicitada a reprodução do 
modelo. A duração da exposição ao modelo poderá ser controlada 
para aumentar a dificuldade da tarefa. 

b. Objetivo: Treinar habilidade de atenção e memória – foco em atenção 
difusa, atenção concentrada e memória operacional. 

c. Material: Bloco de madeira 
d. Tempo de duração: 10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Labirinto  
a. Ação: Encontrar o caminho adequado para ligar um ponto a outro. 
b. Objetivo: Treinar habilidade de atenção e coordenação motora fina. 
c. Material: Labirinto impresso em folhas de papel. 
d. Tempo de duração: 10 minutos 
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3. Jogo da Memória Gigante - Chão 
a. Ação: Achar a figura correspondente a formação do par correto. 
b. Objetivos:  Treino de habilidade de atenção e memória. 
c. Material: figuras feitas em papel cartão – de fácil identificação para 

crianças – expressões faciais. 
d. Tempo de duração: 10 minutos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Noção temporal – Jogo Escravos de Jó 
a. Ação: As crianças em formação de círculo e de mãos dadas seguem o 

ritmo da música, realizando a sequência da música, dando para o lado 
direito. Quando se canta na música “tira”, as crianças devem tirar o pé 
do chão, quando se canta “põe” voltam o pé. Quando se canta “deixa 
ficar” as crianças devem parar de rodar. Durante o zigue-zigue-zá as 
mesmas devem ir para frente, para trás e para a frente outra vez. 

b. Objetivos: Atenção, noção temporal, integração, coordenação global. 
c. Materiais: espaço físico adequado. 
d. Tempo de duração: 05 minutos. 

 

 

5. Atividades em roda – atenção auditiva  
a. Ação: as crianças e o terapeuta estarão sentados em roda. O 

terapeuta irá explicar a atividade – será falado quatro cores (azul, 
amarelo, verde e vermelho) – toda vez que o terapeuta falar a cor 
combinada as crianças deverão bater palmas. 

b. Objetivos: atenção auditiva. 
c. Materiais: espaço físico adequado. 
d. Tempo de duração: 5 minutos. 

 
 

6. Atividade em roda – atenção visual  
a. Ação: crianças e o terapeuta estarão sentados em roda. O terapeuta 

irá explicar a atividade – será apresentado quatro cores (azul, amarelo, 
verde e vermelho) em cartões – toda vez que o terapeuta mostrar a  
cor combinada as crianças deverão bater palmas. 

b. Objetivos: atenção visual. 
c. Materiais: Cartões coloridos. 
d. Tempo de duração: 05 minutos. 
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7. Separação dos cartões  
a. Ação: as crianças estarão sentadas em roda. Será apresentado para 

elas um monte com 20 cartões coloridos. As crianças serão orientadas 
a separar no menor tempo de acordo com as cores. 

b. Objetivos: Rapidez, atenção, coordenação motora fina. 
c. Materiais: Cartões com desenho de pessoas. 
d. Tempo: 10 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenação Motora Fina 

Atividades Propostas: 

1. Alinhavo 
a. Ação: colocar pecinhas em formato de cilindro dentro de uma linha de 

barbante grossa. Criança deverá seguir a ordem de cores apresentada 
pelo terapeuta. 

b. Objetivos: Estimulação de motricidade fina, concentração e agilidade. 
c. Material: canudos e barbante. 
d. Tempo de duração: 5 minutos. 
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2. Separação de objetos por cores 
a. Ação: Separar miçangas por suas respectivas cores e guardar em 

forminhas de gelo de acordo com a sua determinada cor. 
b. Objetivos: Estimulação de coordenação motora fina, concentração e 

agilidade. 
c. Material: miçangas da mesma forma, porém com cores distintas e 

formas de gelo. 
d. Tempo de duração: 5 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Ligar os pontinhos 
a. Ação: ligar os pontinhos de acordo com impresso em papel. 
b. Objetivos: estimulação de coordenação motora fina, visuo-motora, 

concentração. 
c. Material: canetas e papel impresso com pontinhos formando um 

caminho sinuoso. 
d. Tempo de duração: 05 minutos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
4. Pegar bolinhas de algodão 

a. Ação: com o auxílio de um pregador, a criança pega 10 bolinhas 
coloridas de algodão e armazena em outro recipiente. 

b. Objetivos: estimulação de coordenação motora fina, concentração e 
coordenação visuo-motora. 

c. Material: pregadores e bolinhas de algodão coloridas. 
d. Tempo de duração: 10 minutos. 
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5. Formar bolinhas de papel 
a. Ação: Formar bolinhas de papel crepom brancas e pretas, sendo que 

será entregue às crianças uma folha com impresso de círculo e de um 
quadrado. Solicitaremos que as mesmas façam as bolinhas brancas e 
colem no círculo e o mesmo com as bolinhas pretas, sendo coladas no 
quadrado branco. 

b. Objetivos: Estimulação de coordenação motora fina, atenção, 
concentração, noção espacial. 

c. Material: papel crepom e impressos com cola branca já previamente 
passada. 

d. Tempo de duração: 15 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Corrida de Ovo na Colher 

a. Ação: Andar com a colher mantendo uma bolinha de ping-pong durante 
todo o percurso, sendo orientado a não deixar cair. 

b. Objetivos: Estimulação de coordenação motora fina, atenção dividida. 
c. Material: Bolinha de Ping Pong e colher. 
d. Tempo de duração: 10 minutos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. Abotoar, desabotoar, fazer o nó 

a. Ação: Utilizando os cubos, realizar as ações de abotoar, desabotoar, 

fazer o laço, desfazer o laço, colocar o colchete. 

b. Objetivos: Coordenação motora fina, atenção. 

c. Material: Cubos de atividades manuais. 

d. Tempo de duração: 15 minutos. 
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Coordenação Motora Grossa 

1. Saltar de cócoras 
a. Ação: criança inicia na posição de cócoras com os dois pés e mãos no 

chão. Mãos na frente dos seus pés. Inicialmente a criança inicia o 
movimento com as mãos a frente e realiza um pequeno pulo próximo 
as mãos. Utilizaremos bambolês de diferentes cores, solicitando que a 
criança pule na cor que o terapeuta orientar. 

b. Objetivos: Estimulação de coordenação motora grossa, equilíbrio, 
atenção.  

c. Material: Espaço físico adequado e bambolês diferentes cores. 
d. Tempo aproximado: 10 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Acertando o cesto 
a. Ação: atividade em dupla – as crianças estarão com distância de 2 m. 

Uma delas realiza o movimento de círculo com os braços. Enquanto a 
outra deve estar com a perna contra-lateral a frente e joga uma bola 
para acertar dentro do alvo. 

b. Objetivos: Controle motor, coordenação motora grossa, atenção 
integração social. 

c. Material: Bolas de plástico de diferentes tamanhos. 
d. Tempo Aproximado: 10 minutos. 

 

3. Quicar a Bola 
a. Ação: A criança segurará uma bola com as duas mãos. Será solicitado 

que a criança quique a bola com as duas mãos para frente, para a 
direita, para a esquerda – 5 tentativas. Além desta ação, será solicitado 
que a mesma jogue a bola para cima e pegue no ar, sem deixá-la cair 
– 5 tentativas. 

b. Objetivos: Controle motor – jogar e agarrar. Tempo de reação. 
Atenção.  

c. Material: Bolas de plástico. 
d. Tempo aproximado: 10 minutos. 
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4. Arremessar e Agarrar 
a. Ação: As crianças permanecem em círculo. Estarão separadas com a 

distância de aproximadamente 2 metros. As crianças são orientadas a 
arremessar, rolar, jogar bolas, pneus, bambolês e balões enquanto a 
outra criança agarra e arremessa para o colega, de acordo com a 
solicitação do terapeuta para quem ela deve arremessar e como jogar.  

b. Objetivos: Coordenação motora global, atenção, rapidez e integração 
social. 

c. Materiais: Bolas de plástico, pneus, balões. 
d. Tempo: 15 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

Equilíbrio Estático e Dinâmico 

Atividades Propostas: 

1. Atividades com bola: tocar o balão 
a. Ação: Cada criança receberá um balão e deverão manter o balão no 

ar, evitando que o mesmo toque o chão, podendo realizar a atividade 
com qualquer parte do corpo. 

b. Objetivos: controle motor global, estímulo de equilíbrios estático e 
dinâmico, concentração, timing. 

c. Materiais: balões. 
d. Tempo de duração: 10 minutos. 
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2. Jogo de Amarelinha 
a. Ação: arremessar saquinho de areia e iniciar saltos em apoio unipodal, 

evitando encostar os dois pés no chão. 
b. Objetivos: equilíbrio dinâmico, atenção, controle motor (arremesso), 

integração com grupo. 
c. Materiais: saquinho de areia e giz. 
d. Tempo de duração: 10 minutos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Caminhar na linha 
a. Ação: andar na linha sem tocar o chão. 
b. Objetivos: equilíbrio dinâmico, concentração. 
c. Materiais: trave de equilíbrio de 3 metros de comprimento. 
d. Tempo de duração: 10 minutos. 
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4. Deslocamentos: 
a. Ação: locomoção em diferentes posturas, cócoras, rolar, gato, arrastar.  
b. Objetivos: fortalecimento de MMII, equilíbrio dinâmico na postura, 

integração entre grupo. 
c. Materiais: espaço físico que permita atividade. 
d. Tempo de duração: 05 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Pular Corda: 

a) Ação: saltar com os dois pés, toda vez que o terapeuta girasse a 
corda em direção aos pés da criança - reloginho. 

b) Objetivos: equilíbrio dinâmico, atenção sustentada, atenção seletiva, 
rapidez, coordenação entre tronco superior e inferior. 

c) Materiais: corda e espaço físico. 
d) Tempo de Duração: 10 minutos. 

 
6.      Corrida do Saco 

a) Ação: Saltar enquanto as crianças armazenam os pés dentro de um 
saco e pulam com a intenção de chegar ao outro lado da sala. 

b) Objetivos: equilíbrio dinâmico, coordenação entre MMSS e MMII. 
d) Materiais: Saco de pano 
Tempo de Duração: 10 minutos 
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Esquema Corporal e Noção Espacial 

Atividades Propostas: 

1. Desenho do próprio corpo: 
a. Ação: solicitação para que as crianças contornem o corpo do colega e 

depois acrescentem as partes do corpo que estão faltando. Após essa 
primeira parte, iremos realizar brincadeira com orientação das partes 
do corpo (música: cabeça, ombro, joelho e pé).  

b. Objetivos: estimulação de noção espacial, atenção, memória, 
motricidade fina, socialização. 

c. Materiais: lápis, papel, espaço amplo para dançarmos a música. 
d. Tempo de duração: 20 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Siga o mestre:  
a. Ação: a criança deve imitar os diferentes movimentos que o aplicador 

estará realizando, inclusive os movimentos dos animais. 
b. Objetivos: Estimular noção corporal, atenção, memória (sequência de 

movimentos), noção espacial. 
c. Materiais: espaço amplo para crianças realizarem os movimentos. 
d. Tempo de duração: 10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

3. Quebra-cabeça do corpo humano 
a. Ação: a criança irá realizar a formação do corpo humano de acordo 

com peças impressas que serão entregues com diferentes partes do 
corpo para serem unidas. 

b. Objetivos: Desenho da figura humana – percepção corporal, atenção. 
c. Materiais: Partes do corpo recortadas e impressas. 
d. Tempo de duração: 10 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Rolamentos: 
a. Ação: em tatame, colchonete e plástico bolha, as crianças realizarão 

juntamente com o aplicador a técnica de rolamento para as laterais 
direita e esquerda, para frente e para trás. 

b. Objetivos: controle muscular, percepção corporal e espacial, equilíbrio, 
atenção e noção de lateralidade. 

c. Materiais: tatame de EVA, colchonetes e plástico bolha – espaço físico 
adequado para o grupo de crianças. 

d. Tempo de duração: 10 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



133 
 

5. Jogo do tato 
a. Ação: com os olhos vendados a criança irá tocar diferentes texturas e 

tentar adivinhar qual objeto está tocando. 
b. Objetivos: desenvolvimento de esquema corporal, atenção. 
c. Materiais: vendas para os olhos, nos casos em que a criança não 

aceita a venda nos olhos, realizamos com o objeto escondido. 
d. Tempo de duração: 10 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

6. Atividades deitados no tatame: 
a. Ação: imitação de movimentos do aplicador e sua orientação, visando 

relaxamento e conhecimento do seu próprio corpo – ex: movimentar os 
ombros, flexionar o estender os joelhos. 

b. Objetivos: desenvolvimento de esquema corporal e atenção. 
c. Materiais: colchonetes ou tatame de EVA. 
d. Tempo de duração: 10 minutos. 
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7. Chute ao gol 
a. Ação: realizar atividade de chutar a bola respeitando a orientação do 

aplicador em relação a lateralidade, força e rapidez. 
b. Objetivos: Percepção corporal, noção espacial, lateralidade, controle 

motor e atenção. 
c. Materiais: bola e trave pequena como gol. 
d. Tempo de duração: 10 minutos. 

 

 

8. Arremessar ao alvo: 
a. Ação: realizar arremesso de bola em alvo específico, respeitando a 

orientação do aplicador em relação a lateralidade. 
b. Objetivos: Percepção corporal, noção espacial, lateralidade, controle 

motor e atenção. 
c. Materiais: bola de plástico e alvo. 
d. Tempo de duração: 10 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Jogo do Morto-Vivo: 
a. Ação: jogo do morto-vivo, respeitando a orientação do aplicador. 
b. Objetivos: integração, noção corporal, timing, atenção. 
c. Materiais: Espaço físico adequado. 
d. Tempo de duração: 10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


