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Introducao: Transtornos do neurodesenvolvimento compreendem uma variedade de condições que apresentam comprometimento da
função intelectual e podem vir acompanhados de prejuízos da função motora. Esses comprometimentos normalmente podem ser notados
nas fases iniciais do desenvolvimento e podem levar a prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico e ocupacional.

Objetivos: Avaliar a função motora grossa de crianças entre cinco e doze anos de idade com transtornos do neurodesenvolvimento.

Método: As dimensões D (em pé) e E (andar, correr e pular) e a pontuação-meta da Medida da Função Motora Grossa (GMFM) foram
utilizadas para avaliar as crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. Para cada um dos itens foi atribuído um valor de 0 a 3,
sendo (0) se a criança não é inicia a atividade, (1) se a criança inicia a atividade, (2) se a criança completa parcialmente a atividade e, (3)
se a criança completa a atividade. O escore total de cada dimensão e a pontuação-meta foram calculados e transformados em
porcentagem, sendo quanto maior a porcentagem, melhor a função motora grossa. Para análise, foi utilizada estatística descritiva, com
registro da média, desvio-padrão, frequência e porcentagem.

Resultados: Foram avaliadas 41 crianças, com idade média de 98,20 (±24,24) meses, do setor de Reabilitação Intelectual do Centro
Especializado em Reabilitação (CER-IV) do município de Diamantina-MG. As crianças apresentaram valores médios de 91,07% (com
variação de 25-100%) na dimensão D, 85,78% (com variação de 20-100%) na dimensão E e 88,43% (com variação de 23-100%) na
pontuação-meta. Os itens que as crianças apresentaram maior dificuldade foram relacionados à dimensão E: capacidade de pular de pé só,
andar sobre linha reta, pular com ambos os pés e subir e descer degraus.

Conclusão: Crianças com transtornos do neurodesenvolvimento apresentaram dificuldade em realizar atividades motoras grossas,
principalmente relacionadas ao apoio unipodal, andar em linha reta e pular. As dificuldades apresentadas podem estar relacionadas com
a dificuldade de compreensão dos comandos e à capacidade de planejamento motor. "
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