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RESUMO 

 

Palácio SG. Avaliação do desempenho motor e acadêmico de crianças com 
e sem Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade. [Tese]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 
 

INTRODUÇÃO: 0 transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é um 
distúrbio neurobiológico comum na infância que pode acarretar prejuízos no 
desempenho motor em 30 a 50% dos casos, além de déficits no aprendizado 
escolar e no desenvolvimento social e emocional, tornando a criança mais 
propensa ao abandono dos estudos, a repetência, suspensão, expulsão e 
mais vulnerável a necessidade de reforço. OBJETIVO: O objetivo desta 
pesquisa foi avaliar o desempenho motor e acadêmico de crianças com  
transtorno de déficit de atenção com hiperatividade matriculadas na rede 
municipal de ensino de Maringá. METODOLOGIA: Foram selecionadas 55 
crianças de ambos os gêneros, matriculadas no 2º ao 4º ano do ensino 
fundamental, entre 7 a 10 anos, com diagnóstico clínico confirmado do 
respectivo transtorno, sem comorbidades associadas exceto o Transtorno 
Opositor Desafiante e dificuldades de aprendizagem, além de 55 crianças do 
grupo controle para efeitos de comparação, seguindo os mesmos 
parâmetros com relação ao ano escolar cursado, idade e sexo. Na 
sequência foram realizadas as avaliações do desempenho motor e 
acadêmico, utilizando a segunda edição do Movement Assessment Battery 
for Children e o Teste do Desempenho Escolar. Para a análise estatística foi 
utilizado o programa estatístico Statistical Package for Social Science versão 
20 e empregado os testes Shapiro-Wilk, Qui quadrado, Mann-Whitney, Teste 
Exato de Fisher, Correlação de Spearman e correlação de Pearson.  
RESULTADOS: Os resultados demonstraram diferenças estatisticamente 
significantes entre o grupo experimental e controle na classificação do grau 
de dificuldade motora, na leitura, escrita e no escore bruto total do teste do 
desempenho escolar. CONCLUSÃO:Tendo em vista, o maior prejuízo 
acadêmico detectado no grupo experimental e a maior frequência de 
crianças do respectivo grupo classificadas como de risco e com significante 
dificuldade motora, salienta-se a necessidade delas serem monitoradas por 
profissionais especializados, a fim de minimizarem os déficts apresentados. 

 

 

Descritores: Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade; 
Desenvolvimento Infantil; Aprendizagem, Avaliação de desempenho; Índice 
de massa corpórea; Criança; Destreza motora. 

 

 

 



 

Palácio SG. Motor skills and academic performance assessment of children 
diagnosed with and without attention déficit hyperactivity disorder [Thesis]. 
São Paulo: Faculty of Medicine, University of São Paulo, SP(Brazil); 2014. 
 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Attention deficit hyperactivity disorder is a neurobiological 
condition common in childhood, which may result in poor motor performance 
to 30 to 50% of the children diagnosed with it as well as in poor school 
performance and poor social and emotional development, causing children to 
be more likely to fail at or drop out of school, be suspended or expelled from 
school, and be more likely to need extra lessons to catch up with the class. 
OBJECTIVE: The aim of this study was to assess the motor skills and school 
performance of children diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder 
who attended a municipal school in Maringá, Brazil. The group selected were 
55 children of both sexes at 7 to 10 years old attending the first to third 
grades of elementary school diagnosed with attention deficit hyperactivity 
disorder without any associated disorder except oppositional defiant disorder 
and learning difficulties. Fifty-five children were also selected for the control 
group for comparison effects, following the same parameters regarding the 
school grade, age and sex. Motor skills and school performance 
assessments based on the second edition of Movement Assessment Battery 
for Children and the school performance test were carried out. For the 
statistical analysis, the Statistical Package for Social Science version 20, 
Shapiro-Wilk, Chi square, Mann-Whitney, Fisher´s Exact Tests and the 
Pearson and Spearman correlation were used. RESULTS:The results 
showed statistically significant differences between the experimental and the 
control group in the classification of degree of motor difficuly in reading, 
writing and the total gross score of the School Performance Test. 
CONCLUSION:Considering the greater difficulty at school perceived in the 
experimental group and the greater frequency of children of such group 
classified as borderline ones and with  significant motor difficulty, it is clear 
that they should be monitored by specialized professionals for their evident 
deficits to be minimized.  

 

 

Descriptors: Attention deficit disorder with hyperactivity disorder; Child 
development; Learning; performance evaluation; Body mass index; Child; 
Motor skills. 
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O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) é uma 

disfunção neurobiológica que acarreta distúrbios emocionais, perceptivos e 

motores (Stroh, 2010), sendo caracterizado pela desatenção, hiperatividade 

e impulsividade, com manifestação em qualquer faixa etária, porém de forma 

mais comum nos primeiros anos da idade escolar (Fliers et al., 2008; 

Buderath et al., 2009; Conners, 2009; Halperin, Healey, 2011). 

Estudos clínicos e epidemiológicos realizados por Polatajko e Cantin 

(2005), Magalhães et al. (2006) e por Fliers et al. (2009) apontam que 30 a 

50% das crianças com TDAH apresentam algum comprometimento da 

coordenação motora, que por sua vez, pode repercutir negativamente no 

desenvolvimento físico, emocional e acadêmico, comprometendo a 

qualidade de vida do indivíduo acometido. 

Aguns autores apontam uma associação entre desenvolvimento motor 

e cognitivo, afirmando que habilidades motoras bem desenvolvidas são 

fundamentais para o sucesso acadêmico em todas as habilidades do 

desempenho escolar, como leitura, aritmética e escrita (Umphred, 2004; 

Viholainem et al., 2006; Piek et al., 2008; Westendorp et al., 2011), já que o 

cerebelo e o lobo frontal atuam conjuntamente na coordenação e cognição 

(Serrien et al., 2006; Rigoli et al., 2012).  

Vuijk et al. (2011) verificaram correlações positivas entre dificuldades 

de aprendizagem e a ocorrência de TDAH ou autismo, em indivíduos de sete 

a 12 anos, sendo observado que quanto mais prejudicado o desempenho 

motor, maiores as dificuldades na aprendizagem. As associações 

observadas foram entre equilíbrio e matemática e entre as habilidades com 

bola e leitura, utilizando o instrumento Movement Assessment Battery for 

Children (MABC).  

  Da mesma forma, Westendorp et al. (2011) ao compararem as 

habilidades motoras de 120 escolares com e sem dificuldades na 

aprendizagem, na faixa etária de sete a 12 anos, verificaram uma relação de 

conformidade entre leitura e habilidades locomotoras e entre matemática e 

habilidades de controle de objetos, no grupo de indivíduos com dificuldade 

de aprendizagem. 
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Estudos com ênfase em intervenção também têm demonstrado que o 

aprimoramento de habilidades motoras exerce impacto positivo no 

desempenho acadêmico (Uhrich, Swalm, 2007; Budde et al., 2008). No 

entanto, a maior parte das pesquisas citadas na literatura está focada 

apenas no desempenho motor e acadêmico de modo geral, sem associar as 

distintas habilidades motoras com os diferentes habilidades do desempenho 

acadêmico, como leitura, escrita, aritmética (Vuijk et al., 2011), havendo 

ainda bastante diversidade em relação à seleção da amostra e dos 

instrumentos utilizados.  

A associação entre TDAH e sobrepeso / obesidade também é citada 

na literatura (Cortese et al., 2008; Waring, Lapane, 2008; Chen et al., 2010; 

Cortese, Morcilo Pennalver, 2010; Erhart, 2012; Fliers et al., 2013) devido à 

impulsividade relacionada aos hábitos alimentares inadequados e pela 

desatenção.  

Yang et al. (2013) relatam uma prevalência de obesidade, sobrepeso 

e a combinação de ambos os problemas entre crianças chinesas com TDAH 

em 12%, 17,1% e 29,1% respectivamente, enquanto no restante da 

população chinesa em geral, estes índices foram estimados em 2,1%, 4,5% 

e 6,6%. 

Todavia, a relação entre elevados índices de massa corpórea no 

desempenho motor de crianças com TDAH ainda não é totalmente 

compreendida, devido à exiguidade destas pesquisas e a divergência de 

resultados oriundos das mesmas, os quais são atribuídos a diferentes 

critérios metodológicos adotados, considerando gênero, faixa etária 

investigada, instrumentos de avaliação utilizados, tipos de habilidades 

motoras avaliadas (grossa ou fina), consumo ou não de psicoestimulantes, 

tipo e tamanho da amostra, entre outros (Fliers et al., 2013). 

Altos índices de massa corpórea (IMC) em crianças com e sem TDAH 

podem limitar o engajamento destes indivíduos em atividades físicas 

(Berleze et al., 2007; França, 2008; Pelozin et al., 2009; Poeta et al., 2010), 

escolares e de lazer (Lopes et al., 2012), diminuir a autoestima, limitar o 
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convívio social, além de oferecer maior risco para o desenvolvimento de 

doenças crônicas como diabetes e hipertensão (Fliers et al., 2013). 

Baseado neste contexto, mais estudos são necessários para elucidar 

a associação entre desempenho motor e acadêmico, bem como para 

esclarecer a possível associação existente entre desempenho motor e índice 

de massa corpórea em crianças com e sem TDAH, com o intuito de 

diagnosticar precocemente estas alterações, alertar profissionais da saúde e 

da educação quanto à observação destes aspectos e para possibilitar o 

acesso destes indivíduos às terapias motoras e a intervenções educacionais 

precoces (Vieira et al., 2009), minimizando os possíveis déficits 

apresentados. 

 

 

1.1. Considerações Gerais sobre o Transtorno de Déficit de Atenção 

com Hiperatividade 

 

 

Na infância, o TDAH constitui o distúrbio neuropsiquiátrico mais 

frequente, comprometendo de modo significativo o comportamento do 

indivíduo em pelo menos dois contextos distintos (APA, 2000; Barkley, 

2002), tendo uma prevalência diversificada de acordo com o tipo de amostra 

e dos critérios diagnósticos utilizados.  

No Brasil, os estudos têm demonstrado uma prevalência de 5,8 a 

17,1% em escolares (Pastura et al., 2007), sendo que Polanczyk et al. 

(2007) em estudo de meta-análise relatam uma prevalência média de 5,29% 

na população mundial. 

De acordo Faraone et al. (2006) e Fayyad et al. (2007), o transtorno 

se mantém na população adulta em aproximadamente 60% dos casos, 

estimando-se uma prevalência nesta faixa etária em torno de 3 a 4%, 

estando frequentemente associado a outras comorbidades como distúrbio de 

humor, ansiedade, autismo, transtorno opositor desafiante e dificuldades de 

aprendizagem (Biederman, Faraone, 2005; Rappley, 2005).   
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Para Barkley e Costa (2008), há um considerável número de 

pesquisas que tentam explicar a etiologia do TDAH, sendo a mesma 

atribuída a uma combinação de fatores genéticos e ambientais (Rohde, 

Halpern, 2004; Mick, Faraone, 2008), havendo geralmente uma interação 

gene-ambiente, onde se acredita que “alguns genes de suscetibilidade 

tornam-se aparentes apenas em determinados grupos de indivíduos 

expostos a certos ambientes” (Roman et al., 2010- p.55). 

De acordo com Lichtenstein et al. (2010) o componente genético 

responde pela herdabilidade em aproximadamente 79% dos casos de 

TDAH, sendo observada maior ocorrência do transtorno em pais e amostras 

de pessoas afetadas se comparados ao restante da população. A pesquisa 

realizada por esses autores também demonstrou maior incidência de TDAH 

em pais biológicos, sendo este risco duas a oito vezes maior que em pais 

adotivos  (Biederman, Faraone, 2005). Este componente genético parece 

estar associado a alterações na estrutura, na bioquímica e nas funções 

cerebrais dos indivíduos acometidos pelo transtorno (Lima, 2005). 

Dentre os vários genes implicados na etiologia do transtorno (Wallis et 

al., 2008; Thapar et al., 2012) são citadas mais comumente na literatura  

associações do TDAH com as variantes do gene receptor D4 (DRD4) e D5 

da dopamina (DRD5), gene transportador da dopamina (DAT1), gene 

transportador de serotonina 5-HTT e o gene catecol-o-metiltransferase 

(COMT) que tem um efeito modificatório no genótipo do TDAH e no 

comportamento antissocial do mesmo  (Mick, Faraone, 2008). 

No entanto, de acordo com Thapar et al. (2007) e Wallis et al. (2008) 

ainda não é elucidada a contribuição de cada um destes genes na 

sintomatologia do transtorno. 

O gene transportador da dopamina (DAT1) e o gene receptor D4 da 

dopamina são bastante pesquisados na etiologia do TDAH e estão 

associados em maior grau e menor grau pelo envolvimento no controle 

inibitório e nas funções executivas (Biederman, Faraone, 2005). 

Os fatores ambientais ou exógenos também podem estar associados 

ao TDAH como história de partos complicados, consumo de cigarro ou 
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bebida alcoólica durante a gravidez, baixo peso ao nascimento, estresse 

perinatal, prematuridade (Biederman et al., 2004, Banerjee et al., 2007; 

Thapar et al., 2012), infecções, intoxicações maternas, traumas, doenças 

crônicas da gestante e irradiações.  

Segundo Schmitz et al. (2006) o tabaco é considerado um dos fatores 

exógenos mais envolvidos na etiologia do TDAH, embora a literatura seja 

controversa a este respeito. 

 Ball et al. (2010) não verificaram nenhuma associação entre o fumo 

na gestação e a ocorrência de TDAH. Em contrapartida, Langley et al. 

(2005) e Linnet et al. (2005) verificaram que crianças de mães que fumaram 

durante o período gestacional tinham o dobro de risco de terem TDAH se 

comparadas às crianças cujas mães não fumaram no decorrer da gravidez.  

Outros fatores como nível socioeconômico e condições psicoafetivas 

da família devem ser considerados na etiologia do TDAH, embora estes 

estejam mais associados à gravidade do quadro e com a presença de 

comorbidades associadas (Rotta et al., 2006). De acordo com Thapar et al. 

(2012) estes fatores incluem ambientes familiares e sociais adversos como 

baixo nível educacional dos pais, pobreza, bullyng, pais negativos, maus 

tratos e discórdia na família. 

 

 

1.2. Neurobiologia do TDAH  

 

 

A fisiopatologia do TDAH ainda não é totalmente elucidada (Konrad, 

Eickhoff, 2010), embora seja suposta alguma relação com o circuito 

regulatório central, afetando o desempenho de áreas como o córtex pré- 

frontal e os gânglios da base, modulados por neurotransmissores 

catecolaminérgicos (Nigg, 2005; Klimkeit et al., 2005; Arnsten, Li, 2005).  

De acordo com Rotta et al. (2006) a diminuição da produção de 

neurotransmissores catecolaminérgicos no córtex pré-frontal, em especial da 

dopamina e noradrenalina, compromete o desempenho da atenção e das 
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funções executivas como memória operacional, inibição de respostas e 

potencial de prontidão (Lin et al., 2014). 

Outros estudos de imagem cerebral salientam a diminuição de 

tamanho de algumas áreas cerebrais no TDAH como o córtex pré-frontal à 

direita, envolvido nas funções executivas (Rigoli et al., 2012), principalmente 

das áreas orbital relacionadas à impulsividade e dorsolateral implicada na 

memória de trabalho, planejamento e atenção (Seidman et al., 2005; 

Polanczyk et al., 2007; Valera et al., 2007). 

As alterações anatômicas supracitadas determinam que além dos 

sintomas cardinais do TDAH (hiperatividade, impulsividade e déficit 

atencional), ocorram também prejuízos nas funções cognitivas e executivas 

(Mc Grath et al., 2011; Rogers et al., 2011), afetando dessa forma a 

percepção, o planejamento, a organização, a inibição de respostas 

indesejadas e a memória operacional (Capovilla et al., 2007; Gonzalez et al., 

2008), o que explica os problemas de aprendizagem nos indivíduos 

acometidos pelo transtorno (Busch et al., 2005; Butterworth, 2005; Oliveira et 

al., 2007; Kieling et al., 2008; Rubinstein et al., 2008, Stoodley, 2012, Keren-

Happuch et al., 2014). 

Baldaçara et al. (2008) e Buderath et al. (2009) apontam ainda uma 

provável associação do TDAH ao cerebelo, atribuindo o distúrbio a uma 

redução do volume cerebelar mais precisamente do hemisfério póstero-

inferior e do vérmis (Curatolo, 2005; Doyle et al., 2005; Brown, 2006; 

Polanczyk et al., 2007; Desman et al., 2008), desencadeando prejuízos nas 

funções executivas, de inibição e de controle motor (Baldaçara et al., 2008; 

Buderath et al., 2009; O'Halloran et al., 2012). 

O cerebelo além de atuar na coordenação do movimento e no 

controle postural, ajusta a atividade dos centros motores no córtex durante a 

execução do movimento ou na sua repetição, o que contribui para o 

aprendizado (Lundy-Ekman, 2008). Por sua relação com algumas regiões do 

córtex pré-frontal, o mesmo também interfere na memória verbal e na 

linguagem (Bugalho et al., 2006, Stoodley, 2012). 
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A redução do volume cerebelar no TDAH, sobretudo do vérmis e do 

lóbulo inferior posterior pode ter relação com os déficits motores 

apresentados por esses indivíduos, especialmente da coordenação motora 

grossa, fina e do equilíbrio (Seidman et al., 2005; Seidman et al., 2006). 

De acordo com Valera et al. (2007) as alterações cerebrais são mais 

frequentemente observadas no cerebelo, esplênio do corpo caloso, núcleo 

caudado direito e várias regiões frontais, principalmente à direita. 

Outros autores como Polanczyk et al. (2007), Desman et al. (2008); 

Buderath et al. (2009) e Silva (2010) ainda mencionam que nos indivíduos 

com TDAH pode haver a redução do volume cerebral total, do globo pálido, 

alteração da substância cinzenta no cíngulo anterior, envolvida em 

processos cognitivos complexos e diminuição do núcleo caudado, 

relacionado a medidas de comportamento inibitório e dificuldades na 

sustentação da atenção.  

De acordo com Shaw et al. (2007), além da diminuição de volume das 

diferentes regiões cerebrais envolvidas na fisiopatologia do transtorno, há 

um retardo maturacional do córtex cerebral das crianças com TDAH, 

possivelmente influenciado por fatores genéticos, os quais parecem modular 

a arquitetura cortical. Neste estudo foram detectados atrasos no pico de 

espessura cortical em 50% dos pontos estudados, sendo os mais 

significativos verificados nas regiões pré-frontais, especialmente no córtex 

pré-frontal lateral, região esta, ligada a funções cognitivas, tais como: 

memória operacional, controle motor e da atenção, além do controle de 

pensamentos e de respostas indesejadas.   

Em outro estudo realizado por Shaw et al. (2012) também foram 

detectados atrasos no desenvolvimento da área da superfície do córtex pré- 

frontal direito e esquerdo em relação às crianças com desenvolvimento 

motor típico, sendo a idade média em que 50% dos vértices corticais  

relacionados ao córtex pré-frontal direito atingiram a área do pico de 

espessura cortical, de 14,6 anos no grupo TDAH, significativamente mais 

tarde do que o observado no grupo com desenvolvimento motor típico, que 

foi de 12,7 anos. 
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1.3. Diagnóstico do TDAH 

 

 

O diagnóstico do TDAH não é feito por um teste específico, sendo o 

mesmo possível através da história clínica detalhada e de entrevistas com 

pais, professores e outros contactantes (Caliman, 2008). 

Dois critérios são utilizados no diagnóstico de TDAH, sendo os 

mesmos os da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10), da Organização Mundial da 

Saúde (OMS, 1999) e o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos 

Mentais (DSM-IV-TR), da Associação Norte Americana de Psiquiatria (APA, 

2000), sendo o último o mais utilizado na prática clínica. 

Os critérios da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10) estabelecem que os 

sintomas de desatenção e hiperatividade apareçam de forma concomitante 

para que haja o diagnóstico de Perturbação da Atividade e Atenção (F90.0), 

enquanto o roteiro de entrevista do Diagnóstico Estatístico dos Transtornos 

Mentais (DSM-IV-TR) subdivide o transtorno em três formas clínicas, sendo 

elas: - o TDAH com predomínio de desatenção; - o TDAH com predomínio 

de sintomas de hiperatividade com impulsividade e o TDAH combinado, 

considerando-se as características predominantemente apresentadas nos 

últimos 6 meses (APA, 2000). 

O reconhecimento do transtorno e o diagnóstico do mesmo são mais 

comuns no início da fase de alfabetização, quando se exige da criança a 

manutenção da atenção e a permanência em um mesmo local por um 

grande período de tempo, surgindo como consequência os déficits na 

aprendizagem e os problemas de conduta que normalmente antes desta 

fase não são tão evidentes (APA, 2000).  

No entanto, já se pode suspeitar do diagnóstico mais precocemente 

(Poeta, Rosa Neto, 2004), com depoimentos de mães relatando 

irritabilidade, inquietação e distúrbios do sono já nos primeiros anos de vida. 
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Os sintomas devem estar presentes antes dos sete anos com uma 

frequência acima da média esperada para indivíduos em estágios similares 

de desenvolvimento, manifestarem-se em dois ou mais ambientes distintos e 

por no mínimo seis meses, desencadeando prejuízo significativo na 

socialização, na aprendizagem e no trabalho, não sendo estes prejuízos 

atribuídos a nenhuma outra doença (APA, 2000; Rohde, Halpern, 2004). 

Dessa forma, os sinais de hiperatividade, impulsividade e desatenção 

não devem ser evidenciados na presença de outros transtornos mentais 

(Rohde, Halpern, 2004), nem aparecerem de forma transitória na ocorrência 

de eventos estressores, tais como: transferência de escola, separação dos 

pais ou morte na família. Nestas situações, os sintomas são considerados 

apenas uma reação de ajustamento do indivíduo mediante uma situação 

adversa. 

Para o diagnóstico do tipo predominantemente desatento, é 

necessária a presença de seis ou mais dos nove critérios de desatenção do 

DSM-IV-TR e cinco ou menos dos nove critérios de hiperatividade e 

impulsividade. O mesmo deve ocorrer para o diagnóstico do tipo 

hiperativo/impulsivo, respectivamente aos critérios de hiperatividade do 

DSM-IV-TR, onde deve haver a presença de seis ou mais sintomas de 

hiperatividade e cinco ou menos critérios de desatenção, enquanto o tipo 

combinado deve preencher ambos os critérios especificados anteriormente 

(APA, 2000; Polanczyk et al., 2007).  

Atualmente, uma nova edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos 

Transtornos Mentais (DSM-5) foi publicada. As principais mudanças em 

relação à versão anterior (DSM-IV-TR) utilizada até maio de 2013, época de 

realização deste estudo, foram relacionadas à quantidade de sintomas de 

desatenção, hiperatividade e impulsividade que passaram de seis para cinco 

em adultos (critério A), a possibilidade de se fazer o diagnóstico na presença 

de autismo (critério E), a idade de aparecimento dos sintomas que passou 

de sete para 12 anos (critério B), modificações na questão da nomenclatura, 

com substituição do termo subtipo por apresentação, além da possível 
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classificação do TDAH em leve, moderado e grave, de acordo com a 

gravidade dos sintomas. 

 

 

1.4. Comorbidades Associadas ao TDAH 

 

 

Os sintomas da criança com TDAH estão frequentemente associados 

a outros problemas clínicos, sendo comuns os transtornos do humor 

(depressão e transtorno bipolar); transtorno de conduta; do aprendizado; 

distúrbio do desenvolvimento da coordenação; uso de drogas e álcool; 

transtorno opositor desafiante; ansiedade; tiques; transtornos da linguagem, 

entre outros (Spencer, 2006; Pastura et al., 2007). 

A presença das comorbidades quando associadas ao TDAH 

acarretam maior comprometimento funcional, exacerbando a expressão dos 

sintomas e desencadeiam maior impacto sobre o prognóstico e a resposta 

ao tratamento (Kooistra et al., 2005; Condemarin et al., 2006; Casas et al., 

2009; Papadopoulus et al., 2013). 

De acordo com Spencer (2006), distúrbios externalizantes como o 

transtorno opositor desafiante e o transtorno de conduta ocorrem em 30 a  

50% das situações, sendo o primeiro caracterizado por um padrão 

negativista, hostil e desafiador, enquanto o transtorno de conduta apresenta 

um padrão de comportamento mais agravado, marcado por agressões, 

destruições, mentiras, furtos e maior tendência ao abuso de substâncias 

químicas. 

As taxas de prevalência da ansiedade são variáveis entre crianças e 

adolescentes, oscilando de 15 a 35%, sendo uma das comorbidades mais 

frequentes nesta faixa etária, trazendo prejuízos cognitivos, emocionais e 

fisiológicos devido às contínuas preocupações e sentimentos de irritabilidade 

e angústia (Pliszka, 2000). 

A depressão é marcada por falta de interesse ou prazer nas 

atividades, acarretando déficits na concentração, na tomada de decisões, 
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falta de apetite, alterações do sono, desânimo, agitação ou retardo 

psicomotor (Scheffer, 2007).  

O estudo de Rodhe et al. (2006) encontrou a presença de depressão 

em 15% dos casos, sendo esta associada a presença de prejuízos no 

convívio social, no rendimento escolar e piora de prognóstico e mortalidade 

em longo prazo. 

Outro transtorno de humor além da depressão é o transtorno bipolar 

caracterizado por episódios hipomaníacos ou maníacos, sendo as taxas 

desta comorbidade em pacientes com TDAH  estimadas em torno de 10%, 

revelando que estes transtornos têm características em comum (Riesgo, 

2006). 

As comorbidades no TDAH apresentam divergências em função do 

sexo, sendo as mulheres mais vulneráveis a apresentarem transtornos de 

ansiedade e do humor, enquanto os homens transtornos de personalidade 

antissocial e do uso de substâncias (Mcgough, Barkley, 2004). 

 

 

1.5. Características dos Subtipos Clínicos de TDAH 

 

 

O transtorno de déficit de atenção no subtipo predominantemente 

desatento é mais comum em mulheres e os pacientes de forma geral  

apresentam tendência à desorganização mental e física, esquecimento, 

dificuldade em organizar e planejar os afazeres e em sustentar a atenção 

por um período mínimo (Rohde, Halpern, 2004). Acredita-se que essa forma 

de TDAH está associada a um distúrbio nos circuitos que relacionam as 

áreas pré-frontais com o lobo parietal e que esses sintomas estão 

associados às dificuldades de memória operacional e de motivação 

(Curatolo, 2005; Doyle et al., 2005). 

A desatenção pode ser identificada pela dificuldade de concentrar-se 

em pormenores, cometer erros por distração ou não concluir tarefas 

acadêmicas, domésticas, lúdicas ou profissionais, além de não responder 
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aos chamados quando solicitado e não acompanhar instruções, tendo uma 

maior tendência ao isolamento social (Rohde et al., 2000).  

A literatura também associa o tipo desatento à dificuldades na leitura, 

a problemas em focar ou selecionar a atenção, a déficits na velocidade de 

processamento de informação (Coutinho et al., 2009), além de prejuízos na 

socialização e nas atividades motoras finas (Martin et al., 2006a). Dentre as 

comorbidades mais comumente apresentadas neste subtipo clínico 

destacam-se a depressão e ansiedade (Rohde et al., 2000). 

Os indivíduos do tipo hiperativo/impulsivo caracterizam-se pela 

impaciência e por falarem e movimentarem-se continuamente, pela 

agressividade e por apresentarem problemas na interação social (Rohde, 

Halpern, 2004).  

Os mesmos, devido ao déficit no controle inibitório apresentam-se 

intolerantes em atividades que demandam tempo, gostam de recompensas 

precoces, antecipam-se nas decisões e respostas, sem refletir nas 

consequências por elas desencadeadas (Barkley e Costa, 2008), tendo altas 

taxas de transtornos de conduta e transtorno desafiador opositivo como 

comorbidades associadas (Sergeant et al., 2006). 

Já o tipo combinado devido à associação dos sintomas de desatenção 

e hiperatividade, tem problemas em manter a atenção, distraindo-se com 

frequência, sendo o subtipo clínico com maior déficit no funcionamento 

global (Rohde, Halpern, 2004) e o mais intolerante na escola e em situações 

de conflito (Santos, Vasconcellos, 2010). 

Acredita-se que os pacientes com TDAH do tipo combinado, 

apresentem dificuldade principalmente no controle inibitório, implicando em 

déficit na capacidade de controlar o comportamento motor e o próprio 

pensamento, além de não conseguir inibir os fatores distratores, tendo 

tendência à agressividade e ao transtorno de conduta. Essa dificuldade 

inibitória parece estar associada a um déficit nos circuitos da região pré-

frontal para os núcleos da base (Brown, 2006; Desman et al., 2008). 

Os sintomas do TDAH podem sofrer variação em função da faixa 

etária do indivíduo. Dessa forma, os sintomas de hiperatividade são mais 
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frequentes em crianças mais novas, ao contrário dos de desatenção que são 

mais comumente observados em idades mais avançadas e podem até 

agravarem-se com o tempo, devido ao maior nível de exigência das funções 

cognitivas e das tarefas escolares que aumentam proporcionalmente 

conforme o ano escolar cursado (Montano, 2004).  

Diferenças no comportamento de funções executivas específicas 

podem ocorrer entre os subtipos de TDAH, já que o tipo combinado 

apresenta prejuízos na inibição do comportamento, enquanto o 

predominantemente desatento, além da dificuldade no controle inibitório, 

possui grandes dificuldades nas atividades que requerem mudança de 

objetivo e planejamento, exigindo um maior esforço intelectual (Sánchez-

Carpinteiro, Narbona, 2001), apresentando também maior tendência a 

desenvolver ansiedade e depressão social, na medida em que, sendo mais 

tímido esquiva-se do contato com seus pares (Pfiffner et al., 2000). 

 

 

1.6. Dificuldades Motoras e TDAH  

 

 

A ocorrência de problemas motores nas crianças com TDAH é 

observada tanto na literatura nacional e internacional e tem sido detectada 

por variados instrumentos de avaliação do desenvolvimento motor e, em 

maior ou menor intensidade, em todos os subtipos clínicos do transtorno. 

Estudos clínicos e epidemiológicos apontam que 30 a 50% das 

crianças com TDAH apresentam algum comprometimento da coordenação 

motora (Polatajko, Cantin, 2005; Magalhães et al., 2006; Harvey et al., 2007; 

Fliers et al., 2009; Stray et al., 2009) o que pode repercutir negativamente na 

execução das atividades de vida diária (Fliers et al., 2010), na qualidade de 

vida, na autoestima e na popularidade do indivíduo acometido (Hosa, 2007; 

Mrug et al., 2007).  

Os problemas motores nas crianças com TDAH podem ser 

consequências do próprio transtorno ou podem ser associados ao 
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Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação (TDC). Diante da 

associação de ambos os transtornos são frequentes a lentidão na realização 

das tarefas, além de dificuldades na motivação, na escrita, em andar de 

bicicleta, vestir-se, amarrar cadarços e praticar esportes, repercutindo 

negativamente no convívio social do indivíduo acometido (Fliers et al., 2009; 

Fliers et al., 2010). 

Crianças com TDAH e TDC concomitante parecem falhar no 

planejamento motor e costumam ter déficits no aprendizado de tarefas 

inovadoras as quais não estão habituados (Pereira, Araújo, 2005). 

Scharoun et al. (2013) ao compararem as habilidades motoras finas e 

grossas dos membros dominantes e não dominantes de meninas e meninos 

com TDAH e com desenvolvimento motor típico, observaram diferenças 

estatisticamente significantes em quatro dos sete testes utilizados, obtendo 

resultados mais favoráveis no grupo de crianças não portadoras do 

transtorno.  

Os testes de habilidades motoras finas aplicados pelos autores 

supracitados envolviam as seguintes tarefas: 1-traçar uma espiral em um 

papel o mais rápido possível, 2-fazer um ponto em noventa círculos 

pequenos em 30 segundos e, 3- transferir entre duas caixas de fósforo 20 

bolinhas de cinco milímetros com uma pinça em 30 segundos. Já as 

habilidades motoras grossas foram avaliadas através dos seguintes tarefas: 

1- virar sobre a superfície de uma mesa uma caixa de fósforo 

consecutivamente por 30 segundos, 2- bater o pé no chão consecutivamente 

por 30 segundos, 3- tocar consecutivamente com um eletrodo uma 

plataforma de 30 cm de largura de forma alternada em 30 segundos e, 4- 

tocar consecutivamente com um dedo de forma alternada uma plataforma de 

70 cm de largura, contendo dois pratos descartáveis em 30 segundos. 

 Da mesma forma, Okuda et al. (2011) ao avaliarem as funções 

motoras fina, sensorial e perceptiva de meninos com TDAH do subtipo 

combinado (n=11) e de escolares com bom desempenho escolar (n=11), 

intitulados respectivamente por G1 e G2, verificaram pior desempenho do 
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grupo G1 em todas as análises efetuadas, além de disgrafia nas crianças 

pertencentes a este grupo. 

Wang et al. (2011), por sua vez, ao investigarem a associação entre 

função adaptativa e habilidade motora de crianças com TDAH (n=25) 

comparado a outro grupo com desenvolvimento motor típico (n=24), 

verificaram pior desempenho na execução dos testes motores nos indivíduos 

com o transtorno. Os resultados deste estudo demonstraram que 36% das 

crianças pertencentes a este grupo apresentaram significante dificuldade 

motora, enquanto 28% foram consideradas de risco. 

De modo semelhante, Brossard-Racine et al. (2012) ao realizarem um 

estudo de coorte com 49 crianças no ato do diagnóstico detectaram a 

presença de déficit motor em 73,5% da amostra investigada, havendo 

persistência destas dificuldades mesmo após três meses de utilização do 

metilfenidato  em 55,1% dos casos avaliados.   

Goulardins et al. (2013) ao analisarem o perfil motor de meninos com 

desenvolvimento motor típico e com TDAH do subtipo combinado através da 

escala de Desenvolvimento Motor (EDM), observaram diferenças 

estatisticamente significantes e mais favoráveis no grupo controle nas 

habilidades de equilíbrio, organização espacial e motricidade global e fina. 

Os déficits motores em indivíduos com TDAH também foram 

evidenciados por Miyahara et al. (2006) ao realizarem exames neurológicos 

em meninos hiperativos que revelaram imaturidade no desenvolvimento da 

coordenação e do equilíbrio (Raberger, Wimmer, 2003; Stray et al., 2009), 

sendo tais achados semelhantes aos obtidos por Tseng et al. (2004) em 

crianças de 6 a 11 anos. 

Vidarte et al. (2009) ao caracterizarem o perfil psicomotor de 422 

meninos com TDAH e 424 controles através da Bateria de Observação 

Psicomotora (BPM), verificaram menores pontuações dos indivíduos com 

TDAH nas variáveis equilíbrio, tonicidade, noção corporal, estruturação 

espaço-temporal e praxia global e fina, embora não tenha sido observada 

significância estatística entre os respectivos grupos. 
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Da mesma forma, Meyer e Sagvolden (2006) ao avaliarem 528 

crianças africanas, sendo 264 com TDAH e 264 controles de ambos os 

gêneros, evidenciaram maiores dificuldades motoras nas crianças com o 

transtorno, independentemente do gênero, sendo mais frequentes no subtipo 

clínico combinado. 

No estudo realizado por Harvey et al. (2007), com os objetivos de 

comparar as habilidades de movimento de 22 crianças com e sem TDAH de 

seis a 12 anos e de avaliar os efeitos da medicação estimulante no 

desempenho destas habilidades nas crianças com o transtorno,  verificam 

diferença estatisticamente significante nos componentes qualitativos das 

habilidades motoras entre os respectivos grupos, havendo maior 

comprometimento no grupo com TDAH. 

Outros autores como Fliers et al. (2008) ao investigarem a prevalência 

de problemas de coordenação motora em uma amostra de crianças com 

TDAH e a relação entre problemas motores de coordenação e os sintomas 

de desatenção e hiperatividade/impulsividade detectaram que um terço das 

crianças independentemente do sexo tinham problemas relacionados à 

coordenação motora, sendo identificados prejuízos nas habilidades motoras 

grossas e finas e no controle motor mesmo em alguns adolescentes. 

Do mesmo modo, Poeta e Rosa Neto (2007) também detectaram 

prejuízos no desempenho motor de indivíduos com TDAH ao avaliarem o 

perfil psicomotor de 31 crianças com o respectivo diagnóstico, utilizando a 

Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) observando maiores prejuízos nas 

habilidades de organização espacial, temporal e equilíbrio. No entanto, é 

possível que neste estudo tenha ocorrido alguma fragilidade no diagnóstico 

do TDAH, pelo fato do mesmo não ter sido confirmado clinicamente. 

Suzuki et al. (2005) ao analisarem o equilíbrio estático de crianças 

com e sem TDAH, utilizando a Escala de Desenvolvimento motor (EDM) 

observaram diferenças estatiscamente significantes entre elas, com escores 

mais baixos nas acometidas com o transtorno. 

Os distúrbios motores evidenciados no TDAH também foram 

mencionados por Rommelse et al. (2007) que ao investigarem 350 crianças 
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de cinco a 19 anos com o transtorno, comparando-as com irmãos saudáveis 

e um grupo controle, observaram menor precisão e estabilidade nos 

movimentos no grupo TDAH na execução de duas tarefas como traçar um 

caminho entre dois círculos e seguir um alvo em movimento de forma 

aleatória. 

Pitcher et al. (2003) ao avaliarem as habilidades motoras finas e 

grossas de meninos com TDAH, comparando com crianças não afetadas 

pelo transtorno, utilizando os instrumentos Movement Assessment Battery 

for Children (MABC) e o Purdue Pegboard Test, verificaram uma maior 

ocorrência de déficit motor no grupo TDAH nos subtipos predominantemente 

desatento (58%), predominantemente hiperativo-impulsivo (49%) e 

combinado (47%).  

Além do impacto negativo dos déficits motores na execução das 

atividades de vida diária, no funcionamento social e na autoestima de 

crianças com TDAH (Cummins et al., 2005), um mau desempenho motor na 

infância também tem sido associado a maiores riscos de obesidade no futuro 

(Riverin, Tremblay, 2009; Morano et al., 2011) e a prejuízos no desempenho 

escolar, uma vez que, o desenvolvimento motor e cognitivo ocorrem 

mutuamente, tornando estes indivíduos mais predispostos ao fracasso e a 

evasão escolar (Poeta, Rosa Neto, 2004). 

De forma geral pelos estudos mencionados anteriormente, observou-

se uma unanimidade na literatura quanto a possíveis déficits no 

desempenho motor de indivíduos com TDAH.  

No entanto, os fatores envolvidos na presença de problemas motores 

no TDAH até o momento não foram completamente elucidados (Scharoun et 

al., 2013) e não há um consenso a respeito de quais habilidades motoras 

são mais prejudicadas nestes indivíduos (Pitcher et al., 2003; Pitcher et al., 

2003; Visser, 2003; Tseng et al., 2004; Fliers et al., 2008), nem correlações 

das dificuldades motoras com os diferentes subtipos clínicos do transtorno e 

com o índice de massa corpórea. Assim, mais pesquisas são necessárias 

para investigar déficits motores em indivíduos com TDAH (Lavasani, 

Stagnitti, 2011). 
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1.7. Desempenho Motor no TDAH e Índice de Massa Corpórea 

 

 

A associação entre TDAH com sobrepeso e obesidade na infância 

tem sido relatada na literatura, embora ainda haja controvérsias nos 

resultados obtidos por estes estudos (Waring, Lapane, 2008; Chen et al., 

2010, Kim et al., 2011; Gungor et al., 2013). 

Fuemmeler et al. (2011) associaram os sintomas do TDAH na 

adolescência a uma maior possibilidade de obesidade na vida adulta, da 

mesma forma que Lam e Yang (2007) detectaram uma maior chance de 

obesidade em indivíduos com a suspeita do transtorno, sendo esta 1,4 vezes 

mais elevada em indivíduos de 11 a 17 anos. 

Em amostras clínicas foram observadas uma maior prevalência de 

obesidade em pessoas acometidas com o transtorno (Cortese et al., 2008), 

no entanto, outros estudos não evidenciam tal associação (Mustillo et al., 

2003; Curtin et al., 2005; Dubnov-Raz et al., 2011). 

A correspondente disparidade nos resultados destas pesquisas deve-

se a variação metodológica existente entre elas, aos pontos de corte 

utilizados para classificação da obesidade e sobrepeso, aos instrumentos de 

avaliação empregados (Pereira, Chehter, 2011), bem como a inclusão de 

crianças usuárias de neurolépticos, como a risperidona, que facilitam o 

ganho de peso, ou mesmo sem um diagnóstico clínico confirmado de TDAH 

(Fliers et al., 2013). 

Erhart et al. (2012) com o propósito de investigarem a associação do 

TDAH com sobrepeso e obesidade em uma amostra não clínica de 2863 

crianças e adolescentes de 11 a 17 anos verificaram que a prevalência de 

TDAH foi maior entre os indivíduos obesos, embora neste estudo tenha sido 

utilizado como critério diagnóstico do transtorno, apenas um instrumento de 

triagem. 

Da mesma forma, Yang et al. (2013) ao investigarem a prevalência de 

obesidade e sobrepeso entre crianças chinesas com o correspondente 

transtorno (n=158), verificaram maior tendência ao ganho de peso nos 
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indivíduos investigados se comparados ao restante da população, havendo 

maior associação com o TDAH do subtipo clínico combinado.  

Gungor et al. (2013) ao verificarem a relação entre obesidade e TDAH 

em 362 crianças e adolescentes de 5 a 15 anos, detectaram índices mais 

elevados de desnutrição, de sobrepeso e de obesidade na população com o 

transtorno, se comparado ao grupo controle, atribuindo tais resultados ao 

déficit comportamental, que por sua vez, pode repercutir nos hábitos 

alimentares destas crianças. 

Bazar et al. (2005) associam a obesidade no TDAH ao desequilíbrio 

dopaminérgico e aos mecanismos de recompensa imediata, causando  

comportamentos alimentares inadequados devido a falta de controle dos 

impulsos, tais como a bulemia. 

 Da mesma forma, Pereira e Chehter (2011), Fliers et al. (2013) e 

Choudhry et al. (2013) relacionam à impulsividade excessiva do TDAH à 

obesidade devido a dificuldade no controle dos impulsos, contribuindo para 

que o indivíduo faça escolhas impensadas (Surman et al., 2006).  

Rosval et al. (2006), Hudson et al. (2007) e Cortese e Morcillo 

Penalver  (2010) além de associarem a obesidade do indivíduo com TDAH a 

impulsividade, mencionaram também a influência da desatenção a padrões 

alimentares inadequados, uma vez que os mecanismos neurobiológicos 

relacionados na regulação da atenção são também determinantes nos 

comportamentos alimentares.  

Assim, do ponto de vista neuropsicológico, sugere-se que a presença 

do TDAH associado à obesidade resulte de falhas nos mecanismos de 

autorregulação, sobretudo de déficits nas funções executivas e a problemas 

motivacionais relacionados a anormalidades no córtex frontal destes 

indivíduos (Valera  et al., 2007; Raji et al.,2010). 

De acordo com Volkow e Swanson (2008), outro mecanismo que 

contribui para o ganho de peso no indivíduo com TDAH é a redução da 

capacidade de ligação do receptor da dopamina no hipotálamo, o que 

implica em dificuldades para controlar a saciedade e a fome.  
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Outros autores como McLaren (2007), Orsi et al. (2011) e Choudhry et 

al. (2013), ainda relacionam a presença da obesidade no portador do 

transtorno ao baixo nível socioeconômico, pelo fato do mesmo repercutir 

negativamente no acesso à uma alimentação saudável bem como na prática 

de esportes e atividades de lazer.  

A diminuição do sono associada ao uso de medicações também está 

associada a maiores riscos de ganho de peso nos indivíduos com TDAH por 

influência hormonal, particularmente relacionadas à diminuição da leptina e 

ao aumento da grelina que causam maior desejo de comer (Fliers et al., 

2013). 

A influência dos psicoestimulantes no IMC de crianças com TDAH, 

apresenta resultados contraditórios na literatura (Biederman et al., 2010; 

Dubnov-Raz et al., 2011), já que há estudos que relatam que o uso do 

metilfenidato pode acarretar perda de peso, enquanto outros não detectaram 

nenhum efeito na utilização dos psicoestimulantes no IMC. 

Berleze et al. (2007), Kurtz (2008), Miranda et al. (2011), Nascimento 

(2011) e Nunez-Gaunaurd et al. (2013) relatam que a obesidade pode ter 

impacto negativo sobre o desempenho motor, contribuindo para a inatividade 

física. 

Nesta mesma linha de pensamento, Fliers et al. (2013) observaram 

uma correlação negativa entre déficits na coordenação motora e índice de 

massa corpórea (IMC), o que indica que crianças com performance motora 

prejudicada, por serem menos ativas apresentam chances mais elevadas de 

sobrepeso ou obesidade considerando a respectiva idade cronológica 

(Lopes et al., 2012), sendo mais predispostas a ocorrência de doenças, tais 

como: diabetes, câncer e hipertensão (Monteiro et al., 2010; Pelegrini et al., 

2010), além de terem problemas na autoestima e de sofrerem maior rejeição 

social (Wang et al., 2011). 

Choudhry et al. (2013) com o objetivo de investigarem a relação entre 

índice de massa corpórea a características emocionais, cognitivas e motoras 

em crianças com TDAH, não observaram diferenças estatisticamente 

significantes no desempenho motor entre crianças com peso adequado e 
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com sobrepeso e obesidade, utilizando a actigrafia para registrar os 

movimentos da mão não dominante. 

A relação entre IMC, TDAH e desempenho motor ainda é pouco 

explorada na literatura, não havendo também um consenso sobre os 

resultados destes estudos. Dessa forma, dadas às repercussões negativas 

que os déficits motores evidenciados no TDAH e os riscos de obesidade 

podem acarretar para o desenvolvimento motor destas crianças, sugere-se 

que esta tríade seja mais explorada em futuras pesquisas. 

A investigação do estado nutricional de escolares é de suma 

importância, por possibilitar noção do estado de saúde, bem como a 

associação com doenças de caráter crônico como diabetes e hipertensão 

(Monego, Jardim, 2006), além de interferir de forma favorável ou não no 

desempenho físico do indivíduo (Santana et al., 2013). 

Neste sentido, a avaliação antropométrica em escolares é de grande 

valor por possibilitar a monitorização do crescimento das crianças, bem 

como o diagnóstico de eventuais riscos de doenças que estão se 

manifestando cada vez mais cedo na infância (Petroski et al., 2010). 

 

 

1.8. Desempenho Acadêmico e TDAH 

 

 

Antes de abordar o assunto em questão, é preciso estabelecer a 

diferença entre dificuldades de aprendizagem e transtornos de 

aprendizagem, já que os respectivos termos aplicam-se a diferentes 

situações e não devem ser considerados  como sinônimos. 

 As dificuldades de aprendizagem são comuns no TDAH, sendo mais 

frequentes em comparação as crianças com desenvolvimento motor típico 

(Fin e Barreto, 2010; DuPaul et al., 2013), podendo comprometer a 

compreensão da leitura, escrita, cálculo, raciocínio matemático, a expressão 

oral e a compreensão auditiva (Bruce, Shapiro, 2011).   
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As mesmas podem ser desencadeadas por diferentes causas não 

somente ligadas ao aprendiz, mas também a fatores pedagógicos, genéticos 

(Lima et al., 2006) socioculturais, estruturais, problemas de saúde e 

emocionais que dificultam a aquisição, construção e o aprimoramento 

intelectual (Moojen et al., 2003; Bruce, Shapiro, 2011), podendo ser 

solucionadas com medidas que busquem a recuperação dos conteúdos ou 

habilidades deficitárias. 

Em contrapartida, os transtornos de aprendizagem (TA) no TDAH,  

caracterizam-se por um desempenho escolar mais prejudicado e inferior ao 

estimado nas habilidades de escrita, leitura e matemática, os quais 

normalmente são atribuídos a problemas de ordem neurológica, 

necessitando dessa forma de maior suporte pedagógico (Rodhe et al., 

2006).  

De acordo com Barkley et al. (2006), Duarte e De Rose (2006) e Wua 

e Gau (2013), a associação entre TDAH e os transtornos de aprendizagem, 

é bastante variada em função da diversidade metodológica observada entre 

os estudos no que diz respeito aos critérios utilizados, amostras, aos 

instrumentos empregados e a terminologia utilizada para designar o 

problema. 

No entanto, embora haja uma associação entre transtornos de 

aprendizagem e TDAH, estes conceitos não devem ser usados como 

sinônimos, porque o indivíduo com TDAH pode ou não ter prejuízos 

acadêmicos. 

Dentre os fatores que contribuem para a ocorrência de problemas 

escolares no TDAH citam-se os déficits na modulação de respostas, 

prejuízos na inibição de respostas impulsivas (Albrecht et al., 2005) e as 

oscilações de humor, o que dificulta a manutenção da atenção para a 

execução da tarefa proposta, mediante estímulos distratores e a 

manutenção das ideias na mente, para uma interpretação adequada da 

leitura ou resolução de problemas (Rohde et al., 2006). 

Estes déficits têm ligação com as áreas cerebrais envolvidas e 

circuitos, tais como: área pré-frontal dorsolateral-parietal atuante na memória 
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operacional, modificação de estratégias, planejamento e organização; região 

do cíngulo cognitivo (dorsal anterior) relacionado à atenção e resolução de 

conflitos e, região orbitofrontal, envolvida na regulação de impulsos e no 

relacionamento social (Godefroy, 2003). 

Mayes et al. (2005) afirmam que o subtipo clínico predominante 

desatento é o mais susceptível à ocorrência de transtornos de aprendizagem 

justamente pela dificuldade de manter a atenção (Massetti et al., 2008; 

Pastura et al., 2009), seguido do subtipo combinado (Willcutt et al., 2005) 

apesar de algumas pesquisas também  demonstrarem uma ligação genética 

dos transtornos de aprendizagem com o subtipo clínico hiperativo impulsivo 

(Saudino, Plomin, 2007). 

Polderman et al. (2011) na revisão sistemática que realizaram com o 

intuito de investigarem a correspondência entre desatenção na infância e 

desempenho acadêmico tardio, detectaram uma forte associação entre estas 

variáveis, sendo os desatentos mais propensos à obtenção de notas baixas, 

tendo maior necessidade de reforço e menor possibilidade de ingressar no 

ensino superior.  

Pondé et al. (2012) ao avaliarem o impacto do déficit de atenção em 

problemas de aprendizagem cognitiva em uma amostra de 774 crianças de 

escolas públicas e particulares de Salvador, verificaram uma maior 

prevalência de problemas de aprendizagem em crianças do subtipo 

desatento, em comparação com as demais que não apresentavam déficit de 

atenção, sugerindo que tanto o déficit de atenção resulte em dificuldades de 

aprendizagem, ou que ambos os problemas ocorram associadamente. 

A maior ocorrência de transtornos de aprendizagem no TDAH do 

subtipo predominantemente desatento também é citada por outros autores, 

como  Silva (2006); Pastura et al. (2007); Wilcutt et al. (2007) e Massetti et 

al. (2008). 

Devido às repercussões negativas no desempenho acadêmico de 

escolares com TDAH, de acordo com Capovilla e Dias (2008), estas crianças 

são mais vulneráveis e sujeitas às repetências (30%), apresentam notas 

mais baixas e têm maior necessidade de reforço escolar (30 a 40%). Elas 
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também são mais susceptíveis ao abandono dos estudos (10 a 35%), a 

expulsões e suspensões (46%) e a comportamentos delinquentes (Barkley 

et al., 2006; Barbaresi et al., 2007; Barkley et al., 2008). 

Bauermeister et al. (2007) e Frazier et al. (2007) associam o pior 

desempenho escolar à quantidade de sintomas de TDAH apresentados pelo 

paciente, chegando a esta conclusão após investigarem a correspondência 

entre sintomas de TDAH e transtornos de aprendizagem em uma população 

de adolescentes. 

Silva e Souza (2005) e Capellini et al. (2007) relatam como sintomas 

do TDAH no ambiente escolar, problemas de socialização e de autoestima, 

prejuízos na abstração, nas habilidades perceptivo motoras sobretudo na 

coordenação visuomotora, nos aspectos linguísticos, na leitura (15%) e na 

escrita (40%), que por sua vez, tem aspecto ilegível, apresenta 

desorganização espacial e frequentes erros gramaticais. 

Conforme DuPaul e Volpe (2009) os problemas no aprendizado em 

indivíduos com TDAH podem ter envolvimento com a memória de trabalho e 

a velocidade de processamento, que é mais lenta nestes indivíduos. 

Nos escolares com TDAH a capacidade de organizar e hierarquizar os 

estímulos ambientais encontra-se limitada em virtude das dificuldades de 

manter uma atenção seletiva diante de estímulos novos, ou seja, 

imediatamente salientes, o que pode repercutir de forma negativa sobre as 

aprendizagens escolares (Duarte, de Rose, 2006), fazendo com que os 

mesmos tenham dificuldades para compreender instruções ou de repeti-las 

na sequência em que são fornecidas. 

Os déficits na capacidade inibitória de indivíduos com TDAH resultam 

em uma maior ocorrência de erros devido ao excesso de impulsividade, que, 

por sua vez, dificulta a flexibilidade para modificação de uma resposta, pela 

falta de tempo para a interpretação de um determinado dado (Bolfer et al., 

2010). 

De acordo com Moojen et al. (2003), a atenção seletiva a estímulos 

relevantes é imprescindível para o acontecimento da aprendizagem, 

servindo para selecionar, voluntária e involuntariamente, os dados os quais o 
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cérebro vai fixar, ignorando estímulos irrelevantes, além de ser fundamental 

para memorizar e ter consciência das sensações (Camañes et al., 2008). 

Dessa forma, pode-se inferir que a atenção constitui uma das funções 

cognitivas que modula a quantidade e a extensão da informação que deve 

retida na memória para utilização em situações futuras (CID, 2006). 

O direcionamento da atenção nos principais estímulos durante tempo 

suficiente permite analisá-los, tirar conclusões, decidir como agir, considerar 

os dados secundários e recorrer à nossa memória em busca de dados 

similares. Com isso, os alunos com déficit de atenção muitas vezes 

apresentam dificuldades em selecionar informações relevantes e em manter 

a atenção necessária numa mesma atividade durante o tempo requisitado 

(Mattos, 2005; Camañes et al., 2008). 

Outro fator que influencia o processamento de informação e que se 

encontra prejudicado nos indivíduos com TDAH é a memória, que ao 

contrário do que se pensa, não envolve apenas a capacidade de recordação, 

mas auxilia na separação das informações recebidas, na associação e na 

organização das mesmas.  

 A memória de trabalho, normalmente afetada em indivíduos com 

TDAH é a responsável pelo armazenamento e a manipulação temporária da 

informação verbal ou visual necessária para a execução de tarefas 

complexas, as quais incluem a compreensão, o aprendizado, o raciocínio e o 

planejamento (Baddeley, 2003). 

As dificuldades na memória de trabalho geram prejuízos na 

manipulação da informação verbal e não verbal, contribuindo para 

dificuldades na resolução de problemas matemáticos. No entanto, uma 

deficiência na memória de trabalho não é o único fator cognitivo que 

relaciona dificuldade em matemática e o TDAH, já que a desatenção que 

está altamente correlacionada com o transtorno também contribui 

significativamente para que estas dificuldades se manifestem (Platt, 2014).  

Outras funções executivas além da memória de trabalho que podem 

estar comprometidas em crianças com TDAH é a autorregulação do afeto, 

que se refere à separação da carga emocional do conteúdo de um evento, 
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proporcionando o controle do comportamento motor; a internalização do 

discurso, que permite, durante o adiamento do processo decisório da 

resposta que o sujeito converse consigo mesmo para gerar instruções 

autodirigidas fundamentais para o autocontrole; e a reconstituição, na qual 

se realiza a análise e síntese de mensagens e eventos que facilitam o 

processamento de informação (Andrade, Flores-Mendoza, 2010). 

Embora as disfunções executivas nem sempre estejam presentes nos 

indivíduos com o transtorno, quando elas se manifestam acarretam 

problemas no autocontrole e no rendimento escolar, tornando o indivíduo 

mais vulnerável à repetência e a necessidade de reforço, pela dificuldade de 

selecionar informações relevantes, resistir a interferências, sustentar 

comportamentos por períodos prolongados, estabelecer metas e autocorrigir 

os erros cometidos.  

As funções executivas têm relações com as regiões pré-frontais, lobo 

parietal, cerebelo e gânglios da base, áreas comumente afetadas nos 

portadores do transtorno de déficit de atenção/hiperatividade. 

Da mesma forma, Lacosta (2005) afirma que os transtornos de 

aprendizagem do aluno com TDAH são ocasionados pelos sintomas 

cardinais do transtorno, podendo provocar no aluno declínios acadêmicos 

expressivos. Em paralelo, este insucesso pode desencadear outras 

situações que vão exacerbar estes problemas prejudicando sua aptidão 

emocional, de motivação, de obedecer comandos, de perseverar nos 

afazeres, de examinar dados, de atingir e sustentar um bom nível de 

concentração e de fazer generalizações (Camañes et al., 2008). 

Por outro lado, a hiperatividade assim como a impulsividade 

decorrente de um déficit no controle inibitório, faz com que as crianças, 

devido à inquietação em excesso executem ações sem um desígnio 

estabelecido e tenham pouca percepção do que as acomete, sendo pouco 

reflexivas (Camañes et al., 2008). 

Em suma, os prejuízos escolares verificados nos indivíduos com 

TDAH podem estar associados à própria sintomatologia do transtorno e a 

déficits no funcionamento executivo (Bierderman et al., 2006; Brown, 2006), 
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sobretudo disfunções relacionadas às áreas pré-frontais, lobo parietal, 

gânglios da base e cerebelo, o que implica em prejuízos no planejamento, 

na memória operacional, na mudança de estratégias, na inibição de fatores 

distratores e de comportamentos impróprios (Curatolo et al., 2009). 

Outros fatores que segundo Casella (2014) estão implicados nos 

transtornos de aprendizagem em indivíduos com TDAH são a baixa 

motivação e a presença de distúrbios específicos de aprendizado como a 

dislexia (15 a 30%), a discalculia (10 a 30%) e o distúrbio da expressão 

escrita (60%).  

 

 

1.9. Desempenho Motor e Acadêmico 

 

 

De acordo com Poeta e Rosa Neto (2007), o desenvolvimento 

humano é decorrente da ação de vários fatores, nos quais estão implicados 

aspectos psicossociais, cognitivos, motores e afetivos. Dessa forma, 

crianças com TA são susceptíveis a terem déficits associados à motricidade, 

já que existe uma relação entre o desenvolvimento motor e o cognitivo.  

Burns et al. (2004), Murray et al. (2006) e Piek et al. (2008) no que tange 

a esse aspecto verificaram que habilidades motoras bem aprimoradas 

favorecem o desempenho acadêmico das crianças, sobretudo na leitura, 

linguagem e cálculo (Viholainen et al., 2006).  

 A concomitância entre a ocorrência de problemas motores e 

cognitivos se deve ao fato destas funções requisitarem as mesmas regiões 

do cérebro, que são o cerebelo e o córtex pré-frontal (Diamond, 2000), tendo 

um desenvolvimento similar e mais acelerado na faixa etária de 5 a 10 anos 

(Gabbard, 2008). 

 Woodard e Surbug (2001) e Zhang (2001) relatam que as crianças 

com transtorno de aprendizagem têm maior prejuízo nas habilidades 

motoras grossas, se comparada a outras crianças da mesma faixa etária 

com desenvolvimento motor típico.  



                                       Introdução   29 

  

 

 

De acordo com Morais (2004) outras possíveis dificuldades motoras 

observadas nas crianças com TA estão relacionadas à aquisição de noções 

espaciais básicas, a problemas no reconhecimento corporal e na 

organização espaço temporal, a qual sofre interferência dos déficits da 

memória de curto prazo visual e auditiva. 

Embora os déficits na proficiência motora em indivíduos com e sem 

TDAH possam repercutir em atrasos na aprendizagem, não há na literatura 

um consenso sobre os resultados obtidos pelos pesquisadores no que tange 

a estes aspectos devido à diversidade do tipo e tamanho da amostra, 

inclusão de crianças com indicadores de TDAH sem a confirmação do 

diagnóstico clínico, variação na seleção dos instrumentos utilizados para 

avaliação e ou triagem e a inclusão de comorbidades associadas ao 

transtorno. 

No que tange a este aspecto Beltrame et al. (2007) obtiveram resultados 

contraditórios os quais demonstraram independência entre desempenho 

motor e acadêmico (r=0,049/ρ= 0,839) ao investigarem esta associação em 

escolares de 10 a 12 anos com indicadores de TDAH, cursando o ensino 

fundamental. 

Por outro lado, Feder e Majnemer (2007) apontam uma associação 

entre desempenho motor e acadêmico ao relacionarem as dificuldades na 

escrita à prejuízos no desenvolvimento motor fino. 

Dessa forma, a realização da pesquisa justifica-se pelo fato do 

comprometimento causado pelos sintomas do transtorno estar presente em 

vários contextos e interferir de forma negativa em vários âmbitos da vida do 

indivíduo, prejudicando no desenvolvimento social, acadêmico, nas funções 

ocupacionais e nas atividades de vida diária. 

  Assim, a identificação precoce tanto dos prejuízos motores como dos 

acadêmicos pode fornecer ao indivíduo acometido uma maior chance de 

êxito e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida por possibilitar o 

desenvolvimento de programas de intervenção para esta população, tanto 

no campo da saúde como da educação (Rosa Neto et al., 2005; Vieira et al., 

2009) . 
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 Diante destas ponderações e pelo fato da criança com o transtorno 

apresentar problemas atencionais que podem desencadear ou contribuir 

para a ocorrência de dificuldades motoras e de aprendizagem, interessou-

nos analisar se há uma relação específica entre o desempenho motor e 

acadêmico de crianças matriculadas na rede municipal de Maringá-PR, com 

e sem TDAH e entre desempenho motor e índice de massa corpórea. 

Neste estudo foram testadas as seguintes hipóteses: 

 O grupo de escolares do grupo experimental apresenta resultados 

menos favoráveis em relação ao grupo controle nos testes de 

desempenho motor e acadêmico. 

 Existe associação entre desempenho motor e acadêmico para ambos 

os grupos investigados. 

 Escolares com sobrepeso ou obesidade têm maiores prejuízos no 

desempenho motor. 

 



 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1. Objetivo Geral 

 

 

 Avaliar o desempenho motor e acadêmico de crianças com 

transtorno de déficit de atenção com hiperatividade matriculadas 

na rede municipal de ensino de Maringá. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Verificar em quais quesitos do desempenho motor e acadêmico as 

crianças com TDAH apresentam maiores dificuldades. 

 Comparar o desempenho motor e acadêmico entre os grupos com 

TDAH e controle. 

 Verificar a existência de associação entre desempenho motor e 

acadêmico e a presença de correlação entre habilidades motoras 

com o índice de massa corpórea. 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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3.1. Local e Caracterização do Estudo 

 

 

O presente estudo, de caráter analítico, com delineamento transversal 

e do tipo caso controle foi realizado nas escolas pertencentes à rede 

municipal de ensino da cidade de Maringá- PR. 

 

 

3.2. Triagem das Crianças do Grupo Experimental e Controle 

 

 

A amostra de conveniência foi composta por crianças com diagnóstico 

clínico de TDAH que constituíram o grupo experimental e por crianças com 

desenvolvimento motor típico que constituíram o grupo controle, 

matriculadas no 2º ao 4º ano do ensino fundamental. 

  Para a seleção desta amostra foram escolhidas aleatoriamente 20 

escolas através de sorteio pelo programa Excel pacote Office 2010, as quais 

foram subdivididas em cinco regiões (Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, 

Zona Oeste, Centro) consideradas estratos, sendo de cada escola sorteada 

uma turma do 2º, 3º e 4º ano do ensino fundamental para ser investigada, 

bem como o respectivo turno, fazendo parte do universo desta investigação 

1484 alunos. 

Após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da USP, sob protocolo nº 0307/11 (Anexo 1) e da autorização da 

Secretaria Municipal de Educação de Maringá (Anexo 2), foram distribuídos 

os termos de consentimento livre e esclarecido a estes alunos (Anexo 3) 

juntamente com o questionário SNAP-IV, composto por 18 questões 

objetivas, que tem como categorias de resposta as opções nem um pouco, 

só um pouco, bastante e demais (Anexo 4). 

 A escala SNAP IV foi aplicada para pais e professores tanto para as 

crianças do grupo experimental, como do grupo controle. Esta escala é 

validada no Brasil por Matos et al. (2006) e inclui os critérios do DSM-IV-TR 
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(APA, 2000), sendo os itens de 1 a 9 correspondentes a desatenção e os de 

10 a 18 a hiperatividade/impulsividade.  

Para haver indicadores positivos do transtorno deve haver pelo menos 

seis itens marcados como bastante ou demais nas questões de 1 a 9 ou de 

10 a 18 ou nas duas respectivas categorias de forma concomitante, em pelo 

menos dois contextos distintos. 

  Após a aplicação do SNAP-IV, foram feitos contatos telefônicos com 

os pais e ou responsáveis pelos escolares que apresentaram indicadores 

positivos do transtorno e que responderam de forma adequada o referido 

instrumento, para o agendamento da consulta médica com um neurologista 

infantil, que utilizou como critério diagnóstico o Manual Diagnóstico e 

Estatístico dos Transtornos Mentais- DSM-IV-TR e classificou os subtipos 

clínicos de TDAH. 

A escolha dos escolares do grupo controle foi feita  pelas professoras 

das turmas investigadas que foram orientadas a não indicar alunos que 

tivessem desempenho escolar muito acima da média dos demais e que não 

tivessem indicadores de TDAH ou qualquer outra doença especificada nos 

critérios de exclusão, tomando os mesmos parâmetros estabelecidos para o 

grupo experimental em relação à escola investigada, o gênero, o ano escolar 

e a idade cronológica. Para garantir que os escolares selecionados para 

esse grupo não tivessem indicadores de TDAH também foi aplicado o 

questionário SNAP-IV para os pais e professores.  

 

 

3.3. Critérios de Inclusão  

 

 

Para participar do estudo, foram estabelecidos os seguintes critérios 

de inclusão: 

 Os escolares deveriam ter idade de sete a 10 anos; 
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 Estarem regularmente matriculados no 2º, 3º ou 4º ano do ensino 

fundamental da rede municipal de Maringá; 

 Apresentarem integridade física e mental atestada pelos professores; 

 Estarem autorizados pelos pais e ou responsáveis, mediante a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, fornecido 

pela pesquisadora. 

No grupo experimental também foram inclusos escolares que já 

tinham diagnóstico confirmado de TDAH e que faziam uso de 

psicoestimulantes (5 crianças), sendo os responsáveis por eles orientados a 

suspenderem a medicação 48 horas antes da execução dos testes, para que 

não houvesse nenhuma interferência no desempenho dos mesmos. 

 

 

3.4. Critérios de Exclusão 

 

 

Os critérios de exclusão para ambos os grupos foram: 

 Não saber ler e escrever; 

 Presença de distúrbios auditivos, visuais graves, cardiopatias e de 

disfunções reumatológicas que limitassem a execução dos testes 

motores; 

 Deficiência mental e física. 

     Para o grupo experimental também foram estipulados como critérios 

de exclusão: 

 O não comparecimento à consulta médica realizada voluntariamente 

por um neurologista infantil,  

 A realização de tratamento fisioterapêutico ou qualquer outra 

intervenção motora com finalidade terapêutica há pelo menos seis 

meses em decorrência do TDAH; 

 A presença de comorbidades associadas, exceto o transtorno opositor 

desafiante (TOD), Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação 
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(TDC) e os transtornos de aprendizagem, os quais foram identificados 

pelo DSM-IV-TR (APA, 2000). 

 

 

3.5. Avaliações do Desempenho Motor e Acadêmico, do Índice de 

Massa Corpórea e do Nível Socioeconômico 

 

 

As avaliações ocorreram no próprio ambiente escolar e nunca em 

período de provas tanto para as crianças do grupo experimental como para 

as do grupo controle, sendo realizadas pela pesquisadora e por três 

acadêmicos do 3º e 4º ano do curso de fisioterapia previamente capacitados 

para esta finalidade, enquanto as consultas médicas agendadas apenas 

para os escolares do grupo experimental foram realizadas em uma clínica 

particular, sem qualquer ônus para os pais ou responsáveis.  

 O desempenho escolar foi avaliado pelo Teste de Desempenho 

Escolar (TDE) que analisa o rendimento escolar em termos de escrita, 

aritmética e leitura, sendo direcionado para crianças do 2º ao 7º ano do 

ensino fundamental, utilizando um padrão diferenciado de análise para cada 

série, sendo possíveis as seguintes classificações de desempenho: superior, 

médio e inferior, exceto para o 2º ano, em que também se utiliza a 

categorização de médio superior e médio inferior. No entanto, na presente 

pesquisa os resultados relacionados às classificações de médio superior e 

médio inferior foram considerados como desempenho médio para favorecer 

as análises estatísticas. 

 O desempenho inferior indica dificuldade de aprendizagem específica 

ou geral em cada uma das modalidades analisadas, sendo o resultado 

obtido por meio da soma das pontuações de cada subteste de escrita, 

aritmética e leitura (Stein, 1994). 

 No item relacionado à escrita avalia-se por meio de ditado a grafia de 

nomes próprios e de palavras, na matemática a resolução de operações oral 
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e escrita, enquanto na leitura o reconhecimento de palavras isoladas do 

contexto. 

 Na sequência foram realizadas as avaliações do desempenho motor, 

utilizando a segunda versão do Movement Assessment Battery for Children 

(MABC-2) que tem sido amplamente utilizada para identificação de 

desordens motoras em crianças com idades de três a 16 anos, sendo 

utilizadas na presente pesquisa apenas os testes correspondentes a faixa 2, 

destinados às idades de sete a 10 anos (Henderson et al, 2007). 

O MABC-2 é dividido em três categorias de habilidades, sendo estas 

a destreza manual, as habilidades com bola que incluem atividades de 

lançar e receber e o equilíbrio estático e dinâmico. Uma breve síntese destes 

respectivos testes encontra-se disponibilizada no Anexo 5 . 

As habilidades de destreza manual envolvem atividades de 

velocidade e precisão; as de lançar e receber englobam tarefas de exatidão 

no lançamento e recebimento de objetos, enquanto o equilíbrio estático e 

dinâmico compreende tarefas de precisão e concentração. 

  De acordo com o rendimento da criança é atribuído um valor como, 

por exemplo, tempo gasto para executar a tarefa, número de erros ou 

número de acertos (Henderson et al., 2007).  

Os escores dos três componentes são somados, resultando na 

pontuação total do teste e graus de percentis são fornecidos para os três 

escores dos componentes e para a contagem total do teste. Os valores dos 

escores brutos e os escores padrão equivalentes das tarefas são 

distribuídas por faixa etária. 

Na somatória de cada habilidade avaliada, pontuações mais elevadas 

sugerem um melhor escore padrão e percentil, o que também ocorre ao 

considerar a pontuação total do teste, revelando um melhor desempenho 

motor da criança. 

O MABC-2 é um teste normativo que categoriza as crianças de 

acordo com o grau de dificuldade motora. Os escores padrão variam de 1 a 

19, sendo que, para cada valor existe o percentil correspondente, que varia 

de 0,1% a 99,9%.  
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Um percentil abaixo de 5% indica uma significante dificuldade motora, 

entre 6 e 15% um risco de dificuldade motora e acima de 15% nenhuma 

dificuldade motora. Dessa forma, escores situados entre o percentil 5 e 15 

indicam a presença de DCD, sobretudo os inferiores ao percentil 5. 

Para avaliação do índice de massa corpórea (IMC) foram utilizadas 

uma balança digital Magna e uma fita métrica fixada na parede, a 90 graus 

em relação ao piso. 

  Na verificação do peso as crianças foram orientadas a permanecerem 

descalças sobre uma balança com os membros superiores estendidos ao 

longo do corpo, enquanto na verificação da altura as mesmas também foram 

orientadas a permanecerem descalças e com os calcanhares encostados na 

parede, mantendo o alinhamento do tronco e membros. 

O cálculo do IMC foi feito dividindo-se o peso pela altura ao quadrado, 

sendo utilizados para sua classificação os parâmetros da Organização 

Mundial de Saúde (WHO, 1995) que considera os seguintes valores de 

referência, bem como as respectivas classificações: magreza acentuada 

(<escore-z-3), magreza (≥escore z-3 e < escore z-2), eutrofia (≥ escore z-2 e 

≤ escore -z +1), sobrepeso (≥ escore- z+1 e ≤ escore -z+2), obesidade (≥ 

escore -z+2 e ≤ escore -z +3) e obesidade grave (> escore- z +3). 

O nível socioeconômico foi avaliado através do Critério de 

Classificação Econômica Brasil 2012 da Associação Brasileira de Empresas 

de Pesquisa (ABEP, 2012) que aprecia o poder aquisitivo das pessoas, 

considerando as classes econômicas, ao invés de classificar a população 

em termos de classes sociais (Anexo 6).  

Este critério avalia a posse de itens e a sua correspondente 

quantidade, bem como o grau de instrução do chefe de família, classificando 

as classes econômicas em: A1 (42 - 46 pontos); A2 (35 -41 pontos); B1 (29 - 

34 pontos), B2 (23-28 pontos), C1 (18 -22 pontos), C2 (14-17pontos), D (8-

13 pontos) e E (0 a 7 pontos). No respectivo estudo optou-se pelo 

agrupamento das classes A1 e A2, B1 e B2 e C1 e C2, sendo estas assim 

distribuídas em classes A, B e C, respectivamente. 
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3.6. Análise dos Dados 

 

 

Os dados numéricos foram testados quanto a sua normalidade por 

meio do teste de Shapiro-Wilk, sendo os mesmos apresentados em 

medianas e seus quartis (25-75%), enquanto os dados categóricos foram 

apresentados em frequência absoluta (n) e relativa (%). 

Para se comparar o desempenho acadêmico entre os dois grupos 

foram utilizados o teste Exato de Fisher, a comparação do desempenho 

motor entre o grupo experimental e controle foi realizada através do teste de 

Mann-Whitney, enquanto a comparação do desempenho motor e acadêmico 

entre os subtipos clínicos de TDAH desatento e combinado foi feita através 

do teste Exato de Fisher. 

O teste do qui-quadrado (ᵡ 2), foi utilizado para analisar as diferentes 

classificações do desempenho motor (nenhuma dificuldade, risco e 

significante dificuldade). 

  A correlação entre IMC e desempenho motor utilizando a pontuação 

total do MABC-2 foi analisada através da Correlação de Pearson, enquanto 

a associação entre desempenho motor e acadêmico foi analisada através da 

correlação de Spearman, sendo estipulada para todos os testes a 

significância estatística em 5% (P ≤ 0,05).  

Todas as análises foram realizadas pelo programa estatístico IBM SPSS 

(Statistical Package for Social Science) versão 20. 

 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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Os resultados obtidos da aplicação do SNAP IV revelaram que do 

total de 1484 alunos do 2º ao 4º ano do ensino fundamental investigados, 83 

apresentaram indicadores positivos do transtorno (Figura 1).  

Das 83 crianças que apresentaram indicadores positivos do 

transtorno, oito foram excluídas pelo não comparecimento à consulta 

médica, sete por não confirmação do diagnóstico clínico e 13 pela presença 

de comorbidades associadas ao TDAH, restando 55 crianças diagnosticadas 

com o transtorno. 

Quanto ao restante dos questionários SNAP-IV que foram distribuídos 

aos pais e professores (1401), 1095 foram descartados por não revelarem 

indicadores positivos do transtorno, 185 por estarem incompletos ou em 

branco e 121 por divergência de respostas obtidas pelos pais e professores. 

Dessa forma, no presente estudo foram avaliados 110 escolares, 

sendo 55 no grupo experimental e 55 no grupo controle com idade entre sete 

a 10 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: Fluxograma da seleção dos participantes do estudo 

1484 crianças triadas pelo SNAP-IV 

 

83 apresentaram indicadores de TDAH 

1401 excluídas: 
Sem indicadores de TDAH (n= 
1095)  
SNAP IV incompleto (n=185) 
Divergência de respostas entre 

pais e professores (n=121) 

28 excluídas: 
Falta à consulta (n=8) 
Não confirmação diagnóstica 
(n=7) 
Comorbidades (n=13) 

Grupo experimental 
n= 55 

Grupo controle 
n= 55 
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Das 55 crianças com TDAH, 50 não tinham sido tratados previamente 

e cinco faziam uso de psicoestimulantes, sendo a medicação interrompida 

48 horas antes da execução dos testes motores e acadêmicos. 

No referente ao gênero, tanto no grupo experimental como no 

controle, observou-se que a maior parte da amostra foi constituída pelo 

gênero masculino (69,1%).  

Entre o grupo de indivíduos com TDAH (n= 55), 31 (56,4%) eram do 

subtipo combinado, 22 (40%) do subtipo predominantemente desatento e 

dois (3,6%) do subtipo predominantemente hiperativo impulsivo. 

Em cada um dos grupos (n=55), houve um maior número de crianças 

(37) na faixa etária de sete e oito anos (58,2%), com média de idade de 

8,24± 0,92 anos e quanto à distribuição destes indivíduos por série, houve 

predomínio de crianças (41) cursando o 3º e 4º ano (74,5%). 

Quanto ao grau de escolaridade dos pais das crianças investigadas, 

verificou-se no grupo de indivíduos com o transtorno, um predomínio de pais 

com 2º grau (n = 26; 47,3%) e 1º grau (n = 22; 40%), enquanto no grupo 

controle, um maior percentual de pais com 2º grau (n = 37; 67,3%) e ensino 

superior (n = 15; 27,3%), havendo significância estatística entre os grupos 

(P=0.000) 

No que diz respeito à classificação econômica dos integrantes do 

estudo, evidenciou-se no grupo experimental um predomínio de escolares 

pertencentes à classe C (n = 28; 50,9%) seguida da B (n = 22; 40%), 

ocorrendo o inverso no grupo controle, o que demonstra uma leve 

desvantagem socioeconômica do grupo TDAH em relação ao controle (P = 

0,03).  

Na análise antropométrica, a mediana do grupo experimental foi de 

17,2 kg/m2 (15,7-22,7) enquanto no outro grupo foi de 17,4 kg/m2 (15,4-20,2) 

(P = 0,38). Ao classificar o IMC dos participantes foi observado que mais de 

50% dos escolares investigados apresentou IMC adequado ou eutrófico, 

embora a presença de obesidade e sobrepeso tenha representado 45,4% do 

grupo experimental e 47,2% do controle. 
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Tabela 1- Características sociodemográficas e antropométricas da amostra. Maringá-PR 
(2012-2013). 

 

Variáveis Categorias 
Grupo 

Experimental 
(n=55) 

Grupo 
Controle 

(n=55) 

  N % N % 

Gênero 
Masculino 38 69,1% 38 69,1% 

Feminino 17 30,9% 17 30,9% 

Idade 
7 – 8 32 58,2% 32 58,2% 

9 – 10 23 41,8% 23 41,8% 

Ano Escolar 

2º ano 14 25,5% 14 25,5% 

3º ano 23 41,8% 23 41,8% 

4º ano 18 32,7% 18 32,7% 

Classe Social 

A 1 2,0% 3 5,0% 

B 22 40,0% 32 58,0% 

C 28 51,0% 18 33,0% 

D 4 7,0% 1 2,0% 

E 0 0,0% 1 2,0% 

Escolaridade 
pais 

1º grau 22 40,0% 3 5,0% 

2º grau 26 47,0% 37 67,0% 

Superior 7 13,0% 15 27,0% 

IMC 

Magro 2 3,6% 0 0,0% 

Adequado 28 50,9% 29 52,7% 

Sobrepeso 6 10,9% 10 18,2% 

Obeso 19 34,5% 16 29,1% 

*IMC= índice de massa corpórea 
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O resultado do grupo experimental na escrita revelou uma maior 

ocorrência de desempenho médio e inferior, enquanto no grupo controle, 

observou-se maior frequência de desempenho médio e superior, conforme 

observado na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2- Distribuição de frequências e percentuais nos subtestes de leitura, aritmética e do 
Escore Bruto Total (EBT) do Teste do Desempenho Escolar dos grupos experimental e 
controle. Maringá-PR (2012-2013). 
 

Variáveis Grupo 
Superior Médio Inferior 

P valor 
N (%) N (%) N (%) 

Escrita 
Experimental 10(18,2%) 23(41,8%) 22(40,0%) 

*0,002 
Controle 15(27,3%) 34(61,8%) 6(10,9%) 

Aritmética 
Experimental 28(51,0%) 19(34,5%) 8(14,5%) 

0,137 
Controle 32(58,2%) 21(38,2%) 2(3,6%) 

Leitura 
Experimental 3 (5,4%) 29(52,7%) 23(42,0%) 

*0,001 
Controle 17(31,0%) 25(45,4%) 13(23,6%) 

EBT 
Experimental 7 (12,7%) 22(40,0%) 26(47,3%) 

*<0,0001 
Controle 20(36,4%) 32(58,2%) 3(5,4%) 

 
     *EBT: escore bruto total do TDE; Diferença significativa p< 0,05- teste Exato de Fisher 
 

 

 

Da mesma forma, os resultados na leitura, evidenciaram uma 

frequência mais elevada de participantes no grupo experimental com 

desempenho médio e inferior, respectivamente. Já em relação ao grupo 

controle, a maior parte da amostra apresentou desempenho médio, seguido 

do superior. 

No que diz respeito aos resultados da aritmética, os dados apontaram 

que tanto no grupo experimental como no controle, a maioria dos indivíduos 

apresentou desempenho superior, seguido do médio, embora sem 

significância estatística. No entanto, foi verificada uma maior frequência de 
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crianças com desempenho inferior nesta habilidade no grupo acometido pelo 

transtorno. 

O escore bruto total do teste do desempenho escolar (TDE) mostra 

que o grupo TDAH teve em sua maioria resultado inferior e médio, com 

significância estatística (P < 0,0001) quando comparado com os escolares 

com desenvolvimento motor típico, os quais apresentaram maior frequência 

de resultados classificados como médio e superior. Vale ressaltar que 47,3% 

(n = 26) dos integrantes do grupo TDAH apresentaram desempenho inferior 

no TDE, enquanto no grupo controle apenas 5,45% (n = 3) dos indivíduos 

apresentaram estes mesmos resultados. 

Quanto ao desempenho motor, pela análise das medianas, não foram 

observadas diferenças estatisticamente significantes para ambos os grupos 

em todas as variáveis analisadas, sendo o equilíbrio a habilidade em que os 

escolares de ambos os grupos apresentaram maior déficit (Tabela 03), em 

relação às habilidades de destreza manual e lançar e receber. 

 

 

Tabela 3- Resultados do teste MABC-2 do grupo experimental e controle. Maringá-PR 
(2012-2013). 

 

 

Variáveis 

 

 Grupo Mediana (Q1; Q3) P valor 

Destreza Manual Experimental 37 (9-63)  

 Controle 37 (9-63) 0,95 

Lançar e Receber Experimental   37 (16-63)  

 Controle   50 (25-75) 0,103 

Equilíbrio Experimental 25 (5-63)  

 Controle 25 (9-50) 0,409 

Pontuação Total Experimental 25 (9-63)  

 Controle   25 (16-50) 0,756 

 *Q1percentil 25, Q3 percentil 75, Teste de Mann-Whitney. 
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No entanto, o percentual de crianças classificadas como de risco 

(entre o percentil 5 e 15) e com significante dificuldade motora (abaixo do 

percentil 5) no grupo experimental foi duas vezes superior ao observado no 

grupo controle, considerando a pontuação total do MABC-2, sendo esta 

diferença estatisticamente significante (Tabela 4). 

 
 
Tabela 4: Distribuição das frequências e percentuais dos escolares do grupo experimental e 
controle quanto às categorias de classificação do desempenho motor das variáveis destreza 
manual, lançar e receber, equilíbrio e pontuação total do MABC-2. Maringá-PR (2012-2013). 

Variáveis Grupo 

 

Nenhuma  
Dificuldade 

Risco ou 
Significante  
dificuldade 

 
P valor 

N (%) N (%) 

Destreza 
Manual 

Experimental 42 (76,4%) 13 (23,6%) 
0,516 

Controle 39 (70,9%) 16 (29,1%) 

Lançar e 
Receber 

Experimental 47 (85,5%) 8 (14,5%) 
0,376 

Controle 50 (90,9%) 5 (9,1%) 

Equilíbrio 
Experimental 29 (52,7%) 26(47,3%) 

0,175 
Controle 36 (65,5%) 19 (34,5%) 

Pontuação 
Total (PT) 

Experimental 37 (67,3%) 18 (32,7%) 
*0,046 

Controle 46 (83,6 %) 9 (16,4%) 

* Diferença estatisticamente significante pelo Teste Qui quadrado, N= Número de crianças, 

%= porcentagem de crianças. 

 
 

A análise do desempenho motor entre os subtipos clínicos de TDAH 

predominantemente desatento e combinado do grupo experimental (Tabela 

05), também não revelou significância estatística em relação às habilidades 

de destreza manual (P=0.863), lançar e receber (P=0,567), equilíbrio 

(P=0,174) e pontuação total do MABC-2 (P=0.751), ocorrendo o mesmo 

entre os subtipos clínicos do transtorno e o desempenho escolar na escrita 

(P=0.605), leitura (P=0.734), aritmética (P=0.931) e EBT (P=0.928), 

conforme observado na tabela 06. 
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Tabela 5- Desempenho motor entre os subtipos clínicos de TDAH. Maringá-PR (2012-2013). 

   *Q1percentil 25, Q3 percentil 75; Teste Exato de Fisher 

 

 

 

Tabela 6: Desempenho escolar entre os subtipos clínicos de TDAH. Maringá-PR (2012-
2013). 
 

Desempenho escolar 
Desatento       Combinado 

       P valor 
N % N % 

Escrita 

Superior 3 13,63% 5 16,12% 

0,605 Médio 8 36,40% 15 48,38% 

Inferior 11 50,00% 11 35,50% 

Aritmética 

Superior 12 54,00% 15 27,27% 

0,931 Médio 7 32,00% 11 20,00% 

Inferior 3 14,00% 5 9,09% 

Leitura 

Superior 2 9,1% 1 3,00% 

0,734 Médio 11 50,0% 17 55,00% 

Inferior 9 40,9% 13 42,00% 

EBT 

Superior 3 14,00% 3 9,70% 

0,928 Médio 9 41,00% 13 41,90% 

Inferior 10 45,00% 15 48,40% 

 * EBT: escore bruto total do TDE; Teste Exato de Fisher 

 

 

Ao verificar a existência de associação entre desempenho motor e 

acadêmico em ambos os grupos investigados (Tabela 07), os resultados 

apontaram uma correlação fraca e significância estatística apenas no grupo 

controle entre as variáveis de destreza manual e escrita (P= 0,010), não 

sendo observada nenhuma correlação entre habilidades motoras (destreza 

MABC-2 Tipo Mediana Q1 Q3 P valor 

Destreza manual 
Desatento 37,0 9 63 

0,863 
Combinado 37,0 9 63 

Lançar e receber 
Desatento 37,0 25 75 

0,567 
Combinado 50,0 16 63 

Equilíbrio 
Desatento 31,0 5 75 

0,174 
Combinado 9,0 2 50 

Pontuação total 
Desatento 25,0 9 63 

0,751 
Combinado 37,0 5 63 
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manual, lançar e receber e equilíbrio) e índice de massa corpórea entre o 

grupo experimental (rho= - 0,08) e controle (rho= - 0,06). 

 

 

Tabela 7- Resultados da associação entre desempenho motor e acadêmico dos grupos 
experimental e controle. Maringá-PR (2012-2013). 

 

DMª: destreza manual;  LR
b
: lançar e receber; EQ

c
: equilíbrio; R= correlação de Spearman, 

*Diferença estatisticamente significante . 

 Grupo  DMa LRb EQc 
Escrita Experimental R -,112 -,019 ,102 

 
Controle 

 

p-valor 
R 

p-valor 

,414 
-,346 
,010* 

,890 
,126 
,357 

,457 
,054 
,697 

Aritmética Experimental R -,224 ,190 ,061 

 
Controle 

 

p-valor 
R 

p-valor 

,100 
,096 
,484 

,164 
,261 
,054 

,659 
-,134 
,328 

Leitura Experimental R -,108 ,056 ,180 

 
Controle 

 

p-valor 
R 

p-valor 

,433 
-,159 
,246 

,687 
,086 
,534 

,190 
,039 
,776 



 

 

5 DISCUSSÃO 
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A principal proposta deste estudo foi avaliar o desempenho motor e 

acadêmico de crianças com e sem TDAH, do 2º ao 4º do ensino fundamental 

matriculadas na rede municipal de Maringá-PR. 

De acordo com os resultados apresentados, os principais achados 

desta pesquisa mostraram que o grupo experimental e controle não se 

diferenciaram estatisticamente em relação às variáveis destreza manual, 

lançar e receber e equilíbrio, embora nos escolares com TDAH tenham sido 

observados níveis de execução mais deficitários em cada uma das 

respectivas variáveis. 

Quanto ao aspecto acadêmico, os grupos se distinguiram um do outro 

em relação à escrita, leitura e escore bruto total do teste do desempenho 

escolar (TDE).  

Os resultados também demonstram uma correlação fraca, relacionada 

ao desempenho motor e acadêmico no grupo controle, entre as variáveis de 

destreza manual e escrita e nenhuma correlação entre IMC e desempenho 

motor para ambos os grupos investigados. 

De acordo com o MABC-2, alterações expressivas do desempenho 

motor são detectadas quando os escores relacionados à pontuação total do 

teste motor (PT) oscilam entre o percentil 5 e 15 ou situam-se abaixo do 

percentil 5. 

Neste estudo, os percentuais de dificuldades motoras situadas abaixo 

do percentil 5 e entre o percentil 5 e 15, detectadas no grupo experimental 

(n=18, 32,7%) são superiores aos observados no grupo controle (n=9; 

16,4%), havendo diferença estatística significante entre os grupos, o que já 

era esperado em virtude das disfunções apresentadas pelos indivíduos com 

TDAH nas áreas cerebrais como córtex pré-frontal, gânglios da base, 

cerebelo  e circuitos associados. 

Tal resultado está em conformidade com outros estudos clínicos e 

epidemiológicos realizados por Pitcher et al. (2003), Fliers et al. (2009), além 

de Goulardins et al. (2013), que citam uma ocorrência de déficit motor nesta 

população em torno de 30 a 50%. 
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Vale a pena ressaltar que as crianças pertencentes ao grupo 

experimental que faziam uso de psicoestimulantes (n=5), os quais foram 

suspensos 48 horas antes da execução dos testes motores e acadêmicos, 

tiveram escores oscilando entre o percentil 5 e 15 e foram consideradas 

como de risco ou com significante dificuldade motora. 

Em relação ao índice de crianças com prejuízos motores no grupo 

controle (16,36%), observou-se que o mesmo foi superior ao estimado para 

a população normal (6%), de acordo com a literatura (APA, 2000).  

Este resultado pode ser indicativo de que os escolares possivelmente 

alocados neste grupo não estão sendo devidamente estimulados pela família 

e pela escola, estando isto também associado a outros fatores, tais como: 

biotipo do indivíduo, nível sociocultural, baixos níveis de exigência nas aulas 

de educação física e de estimulação no domicilio, violência urbana que 

favorece o confinamento da criança dentro de casa e substituição da prática 

de atividade física por veículos motorizados, televisão e computador. 

De acordo com Seidman et al. (2006) e Shaw et al. (2007), a 

imaturidade motora na criança com TDAH pode estar relacionada ao atraso 

na maturação cortical sobretudo das regiões pré-frontais e vias relacionadas 

ao bloqueio de respostas inadequadas, atenção, memória operacional e 

precisão do controle motor, embora outras áreas frontais, como o córtex pré-

motor e motor estejam também relacionadas a algumas provas motoras do 

MABC-2 como lançar e agarrar uma bola e saltar, por envolverem 

movimentos rápidos e sequenciais. 

Da mesma forma, Umphred (2004), Stoodley (2012) e Keren-Happuch 

et al. (2014) relacionam os prejuízos motores observados no TDAH a 

problemas na atenção e na memória, pelo fato destas funções exercerem 

impacto na aprendizagem motora e no desenvolvimento cognitivo e afetivo. 

Atualmente, não há conformidade entre as pesquisas na 

determinação do tipo de comprometimento motor de indivíduos com TDAH, 

visto que eles constituem um grupo heterogêneo, em virtude do transtorno 

ser frequentemente associado a outras disfunções, além da discrepância 

nos métodos de avaliação. 
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Fliers et al. (2010) ao correlacionarem o desempenho motor real e a 

autoavaliação da competência motora em crianças e adolescentes de seis a 

17 anos, com TDAH do subtipo combinado (n=32) comparada com irmãos 

(n=18) e crianças controle saudáveis (n=50), usando como critério 

diagnóstico para o TDAH entrevistas e questionários para pais e professores 

e como instrumento de avaliação o MABC, verificaram um prejuízo maior no 

grupo afetado pelo transtorno, sobretudo na destreza manual, detectando 

dificuldades motoras em 63% destes indivíduos. Tal resultado foi 

controverso aos achados do estudo atual, visto que as medianas 

relacionadas à destreza manual tanto do grupo experimental como do 

controle foram iguais.  

Esta divergência nos resultados obtidos pode ser atribuída aos 

diferentes critérios metodológicos adotados pelos autores supracitados, 

como inclusão de comorbidades associadas ao TDAH, ao fato da amostra 

ser clínica e, neste caso, incluir indivíduos com maior grau de severidade de 

sintomas, além da não confirmação do diagnóstico clínico por um 

profissional especializado. 

O equilíbrio foi a habilidade motora mais prejudicada nos grupos 

experimental e controle, o que corrobora com os resultados de Suzuki et al. 

(2005) que detectaram déficits nesta habilidade em crianças com TDAH na 

faixa etária de sete a 11 anos. No entanto, uma limitação do estudo de 

Suzuki et al. (2005) foi a reduzida amostra de apenas 15 indivíduos. 

Lundy e Ekman (2008) associam as dificuldades de equilíbrio no 

TDAH a anormalidades nos neurotransmissores como a dopamina e 

noradrenalina em função destas catecolaminas do sistema nervoso central 

modularem a função de neurotransmissão também em vias 

frontocerebelares.  

O déficit de equilíbrio em crianças com TDAH, também foi 

evidenciado no estudo de Goulardins et al. (2013), que ao utilizarem a 

Escala de Desenvolvimento Motor (EDM), detectaram diferenças 

estatisticamente significantes entre um grupo de meninos com 

desenvolvimento motor típico e com TDAH do subtipo combinado, diferindo 
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do estudo atual pelo fato dos resultados terem sido similares para o grupo 

experimental e controle. 

Esta variação de resultados a respeito do equilíbrio também pode ter 

ocorrido em virtude dos diferentes instrumentos de avaliação utilizados, em 

nosso estudo, utilizamos o MABC-2 e, no estudo de Goulardins et al. (2013), 

foi utilizada a EDM, que possuem subtestes com variados graus de 

complexidade. 

Outros fatores explicativos das diferenças de resultados entre ambos 

os estudos supracitados, podem estar relacionados aos contextos 

específicos vivenciados por estas crianças e a divergência quanto ao tipo de 

amostra, que no caso dos autores mencionados foi clínica, enquanto no 

estudo atual, foi triada de escolas, incluindo, portanto, indivíduos 

supostamente menos comprometidos. 

Na análise das habilidades motoras entre os grupos, observou-se 

pelos valores numéricos absolutos das medianas um desempenho 

ligeiramente superior do grupo controle em relação ao grupo de crianças 

com TDAH na variável lançar e receber, embora esta diferença não tenha 

sido considerada estatisticamente significante.  

Um dos motivos relacionados às maiores dificuldades do grupo 

experimental nas habilidades de lançar e receber, pode estar relacionada à 

complexidade desta tarefa que demanda maior funcionamento das funções 

executivas e que geralmente é prejudicada nos indivíduos com o transtorno.    

A região lateral do cerebelo também pode ter relação com o menor 

desempenho do grupo experimental nas atividades de lançar e receber, pelo 

fato de poder estar comprometido nos indivíduos com o transtorno e atuar na 

execução de movimentos rápidos (Rigoli et al., 2012). 

Rigoli et al. (2012), ainda adicionam como hipótese para o pior 

desempenho do grupo TDAH nas habilidades de lançar e receber, o fato 

delas requisitarem mais do córtex pré-frontal em relação as atividades de 

destreza manual e equilíbrio.  

Kooistra et al. (2005) relataram que os problemas motores 

evidenciados nos indivíduos com TDAH estão mais relacionados às 
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comorbidades associadas do que ao transtorno isoladamente, pois ao 

avaliarem a performance motora geral, a motricidade fina e grosseira de 486 

crianças com TDAH, pelo teste Bruininks-Oseretsky Test of Motor 

Proficiency (BOTMP), verificaram que o desempenho delas foi semelhante 

ao grupo controle.  

Apesar do teste utilizado pelos autores supracitados diferir do 

empregado no estudo atual, os resultados de ambas as pesquisas foram 

similares quanto ao aspecto motor, se considerarmos os valores das 

medianas de todas as variáveis motoras analisadas, exceto no que diz 

respeito à classificação do desempenho motor, cujos resultados do estudo 

atual apontam diferença estatisticamente significante entre o número de 

crianças de risco e com significante dificuldade motora no grupo 

experimental em relação ao controle. No entanto, vale ressaltar que esta 

classificação do desempenho motor é exclusiva do MABC-2, utilizada no 

estudo atual para avaliar o desempenho motor. 

Da mesma forma Papadopoulos et al. (2013) não verificaram 

diferenças estatisticamente significantes no desempenho motor de crianças 

com desenvolvimento motor típico (n=16) e com TDAH sem comorbidades 

associadas (n=16), utilizando como instrumento de avaliação motora o 

MABC-2. 

Em relação ao desempenho motor entre os subtipos clínicos de 

TDAH, embora Martin et al. (2006b) terem associado o subtipo 

predominantemente desatento a problemas nas habilidades motoras finas, 

no estudo atual esta associação não foi estabelecida, talvez devido à 

limitação do tamanho amostral que por incluir poucas crianças com o 

correspondente subtipo clínico pode ter influenciado o poder dos testes 

estatísticos para detectar possíveis diferenças. 

Em contrapartida, Brossard-Racine et al. (2012) afirmam que os 

problemas motores evidenciados no TDAH podem ser em parte atribuídos 

aos sintomas de desatenção. Tal hipótese foi considerada ao investigarem 

os efeitos da utilização do metilfenidato no desempenho motor de crianças 
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com TDAH, verificando que 20% da amostra apresentou melhora de 

desempenho com a medicação após três meses de utilização. 

Na análise antropométrica dos grupos investigados, verificou-se que, 

embora a maior parte do grupo experimental e controle foram classificados 

com IMC adequado, os índices de sobrepeso e obesidade representaram 

45,4% e 47,2% do grupo experimental e controle, respectivamente.  

Os índices de obesidade e de sobrepeso detectados no estudo atual 

podem ser atribuídos a fatores genéticos, ambientais e sedentarismo, sendo 

superiores aos de outros estudos realizados com escolares brasileiros da 

mesma faixa etária, em que a prevalência de sobrepeso e obesidade oscilou 

de 22,4% a 23,2% (Monteiro et al., 2010; Pelegrini et al., 2010). Este dado é 

alarmante, visto que a obesidade infantil aumenta o risco de doenças 

cardiovasculares e de obesidade na vida adulta. 

Ao verificar a relação entre o desempenho motor e o estado 

nutricional dos escolares com e sem indicadores de TDAH, na presente 

pesquisa, observou-se que não houve correlação entre estas variáveis em 

ambos os grupos investigados, ao contrário dos resultados observados por 

Nascimento (2011), que encontrou uma correlação negativa entre o 

equilíbrio e o estado nutricional dos indivíduos alocados no grupo com a 

suspeita do transtorno. 

Da mesma forma, Berleze et al. (2007), França (2008), Pelozin et al. 

(2009) e Poeta et al. (2010) também afirmam que o excesso de peso pode 

interferir de forma desfavorável no desempenho de habilidades motoras, 

embora estas pesquisas tenham sido realizadas com crianças com 

desenvolvimento motor típico e com Transtorno de Desenvolvimento da  

Coordenação (TDC). 

A respeito da relação do perfil antropométrico em crianças com 

TDAH, os resultados são controversos na literatura, já que há autores que 

afirmam que os índices de obesidade e sobrepeso entre estes indivíduos 

são semelhantes as demais crianças com desenvolvimento motor típico 

(Curtin et al., 2005; Dubnov-Raz et al., 2011), enquanto outros relatam uma 

maior prevalência de obesidade e sobrepeso nesta população (Cortese et 
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al., 2008; Waring, Lapane, 2008; Chen et al., 2010; Cortese, Morcillo 

Pennalver, 2010).  

Estas variações nos resultados podem ser atribuídas às diferenças 

étnicas e a fatores culturais, que influenciam nos hábitos de vida das 

pessoas (Yang et al., 2013), além da presença de comorbidades associadas 

ao TDAH, como depressão e ansiedade (Chen et al., 2010). 

No que diz respeito à frequência das dificuldades de aprendizagem no 

Teste do Desempenho Escolar como um todo (EBT), verificou-se uma 

frequência de 40% no grupo com TDAH e de 9,1% no grupo de crianças 

com desenvolvimento motor típico, sendo as maiores em ordem de 

frequência relacionadas à leitura, escrita e aritmética, respectivamente, 

assim como observado por Fin e Barreto (2010) em uma amostra de 60 

escolares com dificuldade de aprendizagem.  

A maior ocorrência destas dificuldades no grupo experimental pode 

ser em parte atribuída aos fatores genéticos relacionados à etiologia do 

TDAH, onde os pais sendo possíveis portadores do transtorno teriam 

também um grau de escolaridade inferior e, consequentemente, um 

desempenho escolar mais prejudicado repercutindo negativamente no 

desempenho acadêmico de seus filhos. No entanto, vale a pena destacar 

que neste estudo não foi interrogado sobre a presença de TDAH nos pais. 

 Nesta mesma linha de pensamento, Lima et al. (2006) ao analisarem 

100 crianças com dificuldades de aprendizagem em um serviço de 

neurologia infantil observaram em 76% dos casos, relatos de familiares com 

as mesmas queixas, envolvendo principalmente os pais. 

De forma geral, o maior índice de dificuldades de aprendizagem no 

grupo TDAH está relacionado a déficits neuropsicológicos como a atenção e 

a função executiva (McGrath et al., 2011; Rogers et al., 2011), além de 

déficits no controle inibitório e ao maior tempo de reação (Bolfer et al., 2010). 

Para avaliar o impacto do déficit de atenção em problemas de 

aprendizagem, Pondé et al. (2012) investigaram 774 escolares de colégios 

públicos e privados de Salvador, encontrando maior prevalência destes 
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problemas em crianças diagnosticadas com o correspondente transtorno 

(62,1%), em comparação as com desenvolvimento motor típico (37,9%). 

Embora Pastura et al. (2007), Willcut et al. (2007), Massetti et al. 

(2008) e Pondé et al. (2012) relatem uma maior ocorrência das dificuldades 

de aprendizagem no subtipo predominantemente desatento do transtorno, 

no presente estudo, verificou-se que estas dificuldades se manifestaram sem 

qualquer predileção por subtipos específicos de TDAH (p>0.05), assim como 

verificado por Beltrame et al. (2007) ao avaliarem escolares com idade entre 

10 a 12 anos com indicadores de TDAH (p=0.061). 

Este resultado é contraditório a maior parte dos estudos e pode ser 

atribuído à limitação do tamanho amostral e ao instrumento SNAP-IV 

utilizado para a triagem do TDAH que é pouco específico para a 

identificação do subtipo predominantemente desatento. Além destes fatores, 

a própria falta de percepção dos pais e professores deste subtipo de TDAH 

também pode ter dificultado e interferido na identificação diagnóstica do 

mesmo, devido aos poucos incômodos gerados no ambiente escolar e 

domiciliar. 

Silva (2006), com o intuito de analisar o desempenho de escolares do 

ensino fundamental com e sem TDAH nas habilidades de leitura e escrita 

matriculadas no 5º ano, verificou que o grupo TDAH teve maiores índices de 

erro em relação ao controle, sobretudo na atividade de cópia por dificuldades 

em sustentar a atenção e levou mais tempo para adquirir estruturas 

linguísticas devido aos déficits visuomotores. 

Outros fatores que podem ter contribuído para o pior desempenho na 

leitura no grupo experimental são os danos nos processos cognitivos 

complexos, os quais envolvem ativação da memória de trabalho, verificação 

de semelhanças entre informações novas e precedentes armazenadas na 

memória de longa duração, compreensão da informação adquirida, 

contextualização, velocidade e motivação (Oliveira et al., 2007). 

De todos os domínios analisados no Teste do Desempenho Escolar, 

as habilidades matemáticas (TDE) foram as que os escolares apresentaram 



59 
Discussão 

 

                                                                                

 

melhor desempenho, embora este domínio também tenha sido um pouco 

mais prejudicado no grupo experimental. 

Os autores em geral também atribuem os déficits na aritmética a 

problemas na atenção, memória operacional e nas funções executivas, que 

de forma geral exigem atenção a detalhes como a posição dos números, 

observação de sinais, além da capacidade de compreender e de lidar com 

quantidades numéricas (Butterworth, 2005; Rubinsten et al., 2008), sendo 

frequentes os erros por distração e esquecimento nas operações de adição, 

subtração, divisão e multiplicação. 

De acordo com Casas et al. (2009) crianças que apresentam TDAH 

sem comorbidades associadas não possuem dificuldades nas atividades de 

cálculo e na resolução de problemas matemáticos, o que pode justificar a 

baixa frequência de dificuldades observadas neste domínio do TDE no 

estudo atual, já que as comorbidades constituíram um dos critérios de 

exclusão. Vale a pena destacar que esses autores chegaram a estas 

conclusões investigando crianças com TDAH triadas de escolas, o que pode 

ter contribuído para a semelhança de resultados observados. 

 No referente à associação entre desempenho motor e acadêmico foi 

verificada uma relação fraca entre escrita e destreza manual apenas no 

grupo controle, visto que o desenvolvimento da habilidade da escrita possui 

relação com o desenvolvimento motor fino (Feder, Majnemer, 2007).  

As demais habilidades motoras e acadêmicas mostraram-se 

independentes umas das outras, assim como verificado por Beltrame et al. 

(2007), o que contradiz boa parte da literatura.  

Os motivos relacionados a esta divergência se devem ao fato de que 

a maioria destas pesquisas foi realizada apenas com escolares com 

dificuldades de aprendizagem, ao contrário do estudo atual onde também 

foram incluídas crianças com desempenho escolar bom e mediano.  

Outras razões que podem ajudar a justificar tal resultado é que as 

pesquisas citadas na literatura estão focadas apenas no desempenho motor 

e acadêmico de modo geral, sem associar as distintas habilidades motoras 
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com leitura, escrita, aritmética (Vuijk et al., 2011), havendo ainda bastante 

diversidade em relação à seleção da amostra e dos instrumentos utilizados. 

Os resultados evidenciados no presente estudo devem ser 

interpretados com cautela e deixam claro que as alterações motoras 

evidenciadas no grupo experimental, com menor grau de severidade, triados 

de escolas e não de clínicas especializadas foram mais frequentes que na 

população geral em relação à classificação da dificuldade motora. Este 

estudo também demonstrou uma relação entre TDAH e transtorno da 

aprendizagem na escrita e leitura, não tendo revelado associação entre 

desempenho motor e acadêmico para as crianças do grupo experimental e 

nem correlação do desempenho motor com o índice de massa corpórea. 

 

 

5.1. Limitações e Considerações para Futuras Pesquisas  

 

 

Algumas limitações do estudo devem ser consideradas como a falta 

de registro de observações qualitativas do desempenho motor que pode ter 

dificultado a detecção de anormalidades sutis no grupo experimental, a 

limitação do tamanho da amostra, que pode ter limitado o poder estatístico 

dos testes para detectar outras possíveis diferenças existentes entre os 

grupos experimental e controle e a não utilização de instrumento de 

screening para excluir as comorbidades. 

Os resultados mais desfavoráveis no grupo experimental foram 

observados nas habilidades de escrita, leitura, no escore bruto total do Teste 

do Desempenho Escolar e na classificação da dificuldade motora. Dessa 

forma, salienta-se a maior necessidade de monitoramento do desempenho 

motor e acadêmico de crianças com TDAH, por profissionais especializados, 

como professores, fisioterapeutas e educadores físicos, uma vez que a 

detecção precoce de eventuais dificuldades permite minimizar os possíveis 

riscos de atrasos, contribuindo para melhores oportunidades para o 

desenvolvimento e para uma melhor qualidade de vida, além de oferecer 



61 
Discussão 

 

                                                                                

 

subsídios aos profissionais da saúde e educação para o estabelecimento e 

direcionamento de intervenções adequadas às reais necessidades destes 

indivíduos. 

Dessa forma, sugere-se a replicação deste estudo com amostras 

maiores e a correlação dos déficits motores entre os gêneros. 
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Em relação às conclusões relacionadas a cada um dos objetivos 

pode-se afirmar que: 

 Diferenças estatisticamente significantes entre os grupos foram 

observadas em relação à leitura, escrita e escore bruto total do 

Teste do Desempenho Escolar, com resultados menos favoráveis 

no grupo experimental; 

 Diferença estatisticamente significante foi observada quanto à 

classificação da dificuldade motora, havendo maior número de 

escolares classificados como de risco e com significante 

dificuldade motora no grupo experimental; 

 Houve fraca associação entre desempenho motor e acadêmico 

apenas no grupo controle, no que diz respeito às variáveis escrita 

e destreza manual; 

 Nenhuma correlação foi observada entre desempenho motor e 

IMC para ambos os grupos investigados. 
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Anexo 1- Aprovação CAPPesq 
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Anexo 2- Autorização da Secretaria Municipal de Educação 
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Anexo 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Meu nome é Siméia Gaspar Palácio, sou fisioterapeuta e doutoranda pelo 
programa de pós-graduação em Pediatria da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. Estou realizando uma pesquisa sob a orientação do Dr 
Erasmo Barbante Casella, CRM 41485, neurologista infantil do Instituto da Criança 
do Hospital das Clínicas de São Paulo. Esta pesquisa tem como objetivo analisar o 
desempenho motor e escolar de crianças com e sem transtorno de déficit de 
atenção/hiperatividade da rede municipal de ensino de Maringá. 

Caso autorize que seu filho participe deste estudo, o mesmo será submetido 
a duas avaliações, sendo estas relacionadas ao desempenho motor e acadêmico, 
as quais acontecerão no próprio espaço escolar e em dias alternados. Para as 
crianças suspeitas de apresentarem o Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade será agendada uma avaliação médica sem nenhum custo com um 
neuropediatra em uma clínica particular. Os testes escolares analisarão a leitura, a 
escrita e o raciocínio matemático, sendo estes aplicados coletivamente para todas 
as crianças da turma cujos pais autorizarem a participação no estudo, enquanto os 
motores serão realizados individualmente e avaliarão a coordenação motora, 
algumas habilidades com bola e o equilíbrio. Os testes terão uma duração 
aproximada de 40 minutos cada e vão variar de acordo com a idade da criança e 
com a respectiva série escolar.  
 Será evitado todo e qualquer procedimento que possa causar desconforto e 
constrangimento para a criança durante a execução dos testes, havendo o direito 
dela desistir da avaliação se assim desejar.  
 Fica claro que esta participação terá grande benefício pois estará 
contribuindo para o diagnóstico e tratamento precoce nos casos de ocorrência do 
Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, bem como contribuindo para 
melhorias no planejamento da saúde e educação do município de Maringá. 
 Todas as informações coletadas serão utilizadas apenas para fins 
científicos, garantido o sigilo da identidade da criança, não havendo despesas do 
participante em qualquer fase do estudo. 
 Esta atividade não é obrigatória e caso eu não estiver disposto (a) deixar 
meu filho participar, isto não trará a ele nenhuma consequência indesejada.  
 
Declaro que fui informado sobre todos os procedimentos da pesquisa e que recebi 
de forma clara todas as explicações pertinentes ao projeto e que todos os dados a 
respeito do meu filho serão sigilosos, sendo livre para retirar meu consentimento 
que ele participe do estudo em qualquer momento. 
 
Responsável pela pesquisa: Siméia Gaspar Palácio (contato: 30276360 - 
ramal:256) 
Assinaturas: 
 

 

Anexo 4- SNAP IV e Instruções para análise 

Para cada item, escolha a coluna que melhor descreve o(a) aluno(a) (MARQUE UM X): 

 

Declaro que fui informado sobre todos os procedimentos da pesquisa e que recebi de  
forma clara todas as explicações pertinentes ao projeto e que todos os dados a respeito  
do meu filho serão sigilosos, sendo livre para retirar meu consentimento que ele participe  
do estudo em qualquer momento. 
 
Responsáveis pela pesquisa: Siméia Gaspar Palácio (contato: 3027636-Ramal:1256) 
                                                   Erasmo Barbante Casella (Instituto da Criança) 
Assinaturas: 
 
Pai e ou responsável pela criança: ------------------------------------- 
 
Nome da criança por extenso:---------------------------------------------- 
 
Orientador:____________________________________________ 
 
Pesquisadora:-------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 4- SNAP IV e Instruções para análise 
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Anexo 5 - Avaliação do Desempenho Motor 

 

 
Habilidades 

Motoras 

 
Tarefas para faixa 
etária  de 7-8 anos 

 

Descrição da tarefa 

Destrezas 
Manuais 

Mão preferida colocando 
pinos 

Colocar 12 pinos de 
plástico em um tabuleiro, 
iniciando a atividade com 
a mão dominante primeiro 
e em seguida realizando a 
mesma coisa com a outra 
mão. 

Enfiar o cordão na 
tábua furada 

Passar um cordão com a 
mão preferida, através de 
buracos em um tabuleiro. 

Trilha da bicicleta Desenhar uma única linha 
contínua seguindo a 
trajetória da figura com a 
mão dominante. 

Habilidades 
com bola 

Lançando e recebendo Lançar a bola na parede 
com a mão preferida a 
uma distância de 2 m e 
receber de volta com as 
duas mãos. 

Arremessando o saco de 
feijão no alvo 

Arremessar o saco de 
feijão com a mão preferida 
a 1.80 m do alvo. 

 

Equilíbrio 

Equilíbrio sobre a tábua Equilibrar-se sobre uma 
tábua de equilíbrio sobre 
cada um dos pés por até 
30 segundos.  

Caminhando sobre a 
linha 

Caminhar ao longo de 
uma linha de 4.5 m 
colocando um pé a frente 
do outro, sem nenhum 
espaço entre os mesmos. 

Saltando em tapetes A partir de uma posição 
estacionária a criança faz 
cinco saltos contínuos 
para frente de tapete em 
tapete, parando sobre o 
tapete alvo. 
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Anexo 6- Critério de Classificação Econômica Brasil 2012 

 

GRAU DE INSTRUÇÃO DO CHEFE DE FAMÍLIA 
 
Analfabeto/ até 3 ª série fundamental/ até 3ª Série 1º grau (    ) 

Até 4ª Série fundamental/ até 4ª Série 1º grau  (     ) 

Fundamental completo/ 1º grau completo         (     ) 

Médio completo/ 2º grau completo                     (     ) 

Superior completo                                                (     ) 

 
POSSE DE ITENS 
 
Você tem televisão em casa?        
 (      ) Sim         (      ) Não            Quantas: (    ) 
 
Você tem rádio em casa?               
  (      ) Sim         (      ) Não            Quantas: (    ) 
 
Sua casa tem banheiro? 
  (      ) Sim         (      ) Não            Quantos: (    ) 
 
Você tem carro? 
  (      ) Sim         (      ) Não            Quantos: (    ) 
 
Na sua residência você tem empregada mensalista? 
  (      ) Sim         (      ) Não            Quantas: (    ) 
 
Você possui máquina de lavar em casa?  
  (      ) Sim         (      ) Não            Quantas: (    ) 
 
Você tem videocassete ou DVD? 
  (      ) Sim         (      ) Não            Quantos: (    ) 
 
Você possui geladeira? 
  (      ) Sim         (      ) Não            Quantas: (    ) 
 
Você possui freezer?  
  (      ) Sim         (      ) Não            Quantas: (    ) 
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