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Introdução e objetivos: 

As crianças com história de prematuridade parecem apresentar pior desempenho motor 
incluindo a coordenação motora (CM) global, quando atingem a idade escolar. Nesse 
sentido, este estudo visa descrever a coordenação motora ampla de crianças nascidas 
pré-termo (PT), que participaram de um programa de estimulação precoce e comparar a 
CM entre crianças PT e a termo (AT).  

Métodos: 
Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Brasília (078/2009), caracterizado como observacional, analítico do tipo 
transversal. Participaram 57 crianças (5 e 6 anos): 20 PT, que participaram de um 
programa de estimulação precoce nos primeiros anos de vida, e 37 crianças, AT. Para 
análise da CM global utilizou-se o Teste de Coordenação Corporal para Crianças -
Körperkoordination für Kinder (KTK), composto por 4 tarefas: trave de equilíbrio (EQ), 
saltos monopedais, saltos laterais (SL) e transferências sobre plataformas.  

Resultado: 
As crianças PT apresentaram, em sua maioria, níveis adequados de CM, segundo o KTK: 
80% coordenação normal; 5%, coordenação boa; 10%, perturbação da coordenação; e 
5% insuficiência da coordenação. As meninas apresentaram melhor desempenho que os 
meninos nas tarefas EQ e SL, e, no resultado da CM ampla (Tabela 1). Não houve 
diferença dos resultados dos grupos de PT e AT (Tabela 2).  

Discussão e conclusão: 
A semelhança no desempenho dos dois grupos analisados no que se às variáveis de 
estudo parece levar a crer na possibilidade de o programa de intervenção promovido às 
crianças PT, nos seus primeiros anos, ter influenciado os resultados encontrados. Parece 
que houve um efeito cumulativo das experiências ofertadas pelo programa às crianças 
PT estudadas, visto que há relatos de que os programas de intervenção precoce parecem 
ser designados a estratégias educacionais e de neuroproteção visando o 
desenvolvimento cerebral estando, de certa forma, ligados à plasticidade cerebral. Há 
relatos de que o sexo masculino é uma variável perinatal de risco para a presença de 
transtorno de desenvolvimento da coordenação. Assim, conclui-se que: a maioria das 
crianças PT apresentou níveis satisfatórios de CM; as meninas nascidas PT 
demonstraram, de forma geral, melhor desempenho coordenativo; e as crianças AT e PT 
estudadas apresentaram desempenho coordenativo com características comuns.  
 
 
 


