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Introdução e objetivos: O desenvolvimento motor avança
proporcionalmente à idade e sofre influência de fatores intrínsecos e
extrínsecos. A avaliação de desenvolvimento motor assim como teste de
função respiratória por meio da espirometria deve ser de praxe nas escolas,
pois possibilita um conhecimento mais aprofundado de possibilidade e
limitações reais das crianças escolares. O objetivo do trabalho foi analisar e
comparar o pico de fluxo expiratório e o desenvolvimento motor de escolares
em diferentes parâmetros.

Métodos: O estudo prospectivo, semi-experimental, com caráter avaliativo e
comparativo, não randomizado, foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa com Seres Humanos (357.806). Foram selecionados 47 crianças de
6 a 12 anos, de acordo com a autorização dos pais e dos alunos de doze anos
e ambos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Foi
aplicado a ficha de avaliação contendo hábitos diários, medidas
antropométricas, atividades, entre outros, seguido do teste de função
pulmonar realizado por espirômetro portátil, em 3 tentativas, sendo
registrado a maior delas e em seguida foi aplicada a da EDM, com o objetivo
de avaliar a motricidade fina e global, equilíbrio, entre outros fatores.

Resultado: Foi utilizado o coeficiente de correlação linear de Pearson e
teste de Kruskal-Wallis. Houve correlação positiva da idade motora geral
com peso (ρ=0,6141; p=0,000), altura (ρ=0,8006; p=0,000) e idade
cronológica (ρ=0,9863; p=0,000) e pico de fluxo com peso (ρ= 0,4144;
p=0,000), altura (ρ= 0,5528; p=0,000) e idade (meses) (ρ=0,5291;
p=0,000). Houve significância entre pico de fluxo e gêneros, sendo o
masculino mais eficaz (x2= 4,6304; p=0,0314). Em relação à idade, crianças
mais velhas apresentaram melhor pico de fluxo e desempenho motor quando
comparado às crianças jovens; e idade motora geral apresentou-se menor
em relação à idade cronológica (p=0,000).



Discussão e conclusão: Com os resultados obtidos nota-se que, com a
progressão da idade o nível de desenvolvimento motor aumenta, assim como
a capacidade expiratória dos mesmos. E que fatores externos e internos
podem ser relevantes para esse aumento. Com o aumento da idade
cronológica, há um aumento da idade motora geral, porém essa idade se
mostrou inferior a idade cronológica, e do pico de fluxo, sendo crianças do
gênero feminino com capacidade expiratória inferior ou gênero masculino.
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