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RESUMO

A importância de identificar o desenvolvimento funcional do Transtorno do Espectro Autista – TEA é a necessidade de conhecimento que possa 
nortear a tomada de decisões administrativas e o planejamento político na saúde, tendo em vista que Brasil é um país com 204 milhões de 
pessoas e cerca de dois milhões são portadores do TEA (IBGE, 2015). A literatura aponta deficiências no desenvolvimento funcional e na 
linguagem que impactam o desenvolvimento global no TEA (TORQUATO, 2011). Embora existam pesquisas sobre o desenvolvimento de crianças 
com TEA, não há na literatura a definição de um padrão do desenvolvimento e nem uma classificação motora funcional para este espectro que 
possa suportar um modelo de tratamento e prognóstico clínico a despeito do conhecimento de que o desempenho motor  no TEA é prejudicado 
pelo comportamento repetitivo e  movimentos estereotipados. Esse estudo tem como objetivo avaliar o desempenho motor de crianças autistas 
entre 3 e 7 anos buscando um padrão entre grupos com o mesmo nível de motricidade rudimentar.  Foi usado o Inventário de Incapacidade  
Pediátrica – PEDI para  avaliar 112 crianças autistas entre 3 e 7anos e 6  meses, classificadas em 5 faixas etárias. O Gross Motor Function 
Classification System foi utilizado para critério de inclusão considerando aptas para participação na pesquisa apenas as crianças com nível IV, V 
nesse critério de classificação de função motora rudimentar. Os testes de Kruskal-Wallis e Tukey foram utilizados para comparar o desempenho e 
idade. A associação entre idade e renda com a pontuação foi medida por meio de regressão linear múltipla e o teste de Spearman foi utilizado 
para correlacionar desempenho e idade.  Observou-se que o desempenho de crianças autistas é menor do que o esperado para idade em todas as 
faixas etárias estudadas com diferenças estatisticamente significantes (p<0,001, p><0,001, p ><0,001, p=0,039 e p= 0,046). Foi possível observar 
melhora na função motora entre 6 e 7 anos e 6 meses (p=0,002, p ><0,001). Menor renda per capita foi associada com pior desempenho entre 6 
anos e 7 anos e 6 meses (p = 0,05, p ><0,021). Houve correlação moderada entre idade e desempenho em motricidade (0,562).  Os resultados 
indicaram que o desenvolvimento da motricidade de crianças autistas entre 3 anos e 7 anos e 6 meses é abaixo do esperado para idade, mas com 
melhora significativa entre 6 anos e 7 anos e 6 meses.  Menor renda per capita foi associada com pior desempenho apenas quando se pode 
observar melhora no desempenho. A correlação positiva entre idade e desempenho em motricidade indicou possibilidade de verificar um padrão 
no desenvolvimento da motricidade de crianças 
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