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Introducao: A cinetose é considerada uma vertigem fisiológica em resposta a uma situação anormal, não sendo considerada uma
doença. É causada por certos tipos de movimento, induzida durante a locomoção passiva em veículos, gerada por acelerações
desconhecidas do corpo, ou por um conflito intersensorial entre estímulos vestibulares e visuais.

Objetivos: O objetivo do estudo foi avaliar a associação entre a cinetose e aspectos do desenvolvimento motor em crianças de uma
escola do Extremo Sul Catarinense.

Método: Este é um estudo de abordagem quantitativa e corte transversal com vinte e um (21) escolares da rede fundamental de ensino
com idade entre 8 e 11 anos. Para o levantamento de presença de cinetose foi utilizado o questionário Motion Sickness Susceptibility
Questionnaire Short-form (MSSQ-short) e para avaliar o desenvolvimento motor dos escolares foi utilizado o Protocolo de testes da
Escala de Desenvolvimento Motor – EDM. A pesquisa foi realizada no período de agosto a setembro de 2017. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) sob o parecer número 2.083.994.

Resultados: Das 21 crianças avaliadas, 15 demonstraram presença de cinetose em pelo menos um meio de transporte ou entretenimento,
sendo 100% na idade de 8 anos e 90% no sexo feminino. Os meios de transportes com maiores índices de cinetose foram ônibus ou vans
(9 crianças) e carros (6 crianças). Não houve associação estatisticamente significativa entre a presença de cinetose e aspectos do
desenvolvimento motor. Principais alterações ocorreram no âmbito de equilíbrio (46,7%) e motricidade global (40%).

Conclusão: Foi possível verificar que a maioria das crianças do estudo apresentaram cinetose. Entretanto, não foi possível estabelecer
uma associação entre a presença de cinetose e alterações do desenvolvimento motor."


	ASSOCIAÇÃO ENTRE CINETOSE E DESENVOLVIMENTO MOTOR

