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Resumo 

Objetivo: Analisar longitudinalmente a influencia da proficiencia em habilidades motoras e dos niveis de 
coordenac;ao motora nos niveis de atividade fisica (AF) das crianc;as. Metodos: Estudo longitudinal que 

decorreu entre 0 ano de 2009 e 2012, com uma amostra de 98 crianc;as (6 a 8 anos de idade no inicio do 
estudo), que realizaram avaliac;6es anuais da AF (ped6metro), da coordenac;ao motora (KTK) e de habilidades 
motoras fundamentais (TGMD-2). Para a analise dos dados recorreu-se a modelac;ao hierarquica, com 0 

intuito de determinar os preditores da AF, at raves do sucessivo ajustamento de cinco modelos. Resultados: 

o nivel de AF das crianc;as diminuiu significativamente ao longo do tempo em ambos os sexos. No inicio do 
estudo as raparigas tinham um nivel de AF significativamente inferior ao dos rapazes. A magnitude das 
diferenc;as no nivel de AF entre rapazes e raparigas nao se alterou significativamente ao longo das 
observac;6es. Os niveis de coordenac;ao motora e a proficiencia das habilidades de controlo de objetos nao 

foram preditores da AF, enquanto que a proficiencia das habilidades de locomoc;ao foi 0 unico preditor 
significativo da AF. Conclus6es: As habilidades motoras de locomoc;ao foram um preditor significativo da AF 
das crianc;as. 
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Abstract 

Objective: The aim of this study was to analyze longitudinally the influence of motor skills proficiency and 
coordination levels on children's physical activity levels (PA). Methods: This longitudinal study took place 

between 2009 and 2012, with a sample of 98 children (6 to 8 years of age at baseline), who were followed 
over 4 consecutive years, performing annual assessments of PA (pedometer), motor coordination (KTK) and 
fundamental motor skills (TGMD-2). Data was analyzed with hierarchical linear modeling, in order to 
determine the predictors of PA through five successive adjustment models. Results: The children's PA levels 

significantly decreased over time in both boys and girls. At baseline girls had a PA level significantly lower 
than the boys. The magnitude of the differences in PA levels between boys and girls has not changed 

significantly over the observations. Motor coordination levels and proficiency in object control skills were 
not predictors of PA, whereas the proficiency in locomotor skills was the only significant predictor of PA. 

Conclusions: Locomotor motor skills were a significant predictor of children's PA levels. 
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INTRODUc;:Ao 

Nas ultimas decadas tem-se registado grandes transforma~6es no estilo de vida das popula~6es 

mais jovens, com implica~6es no aumento dos nfveis de sedentarismo e diminui~ao dos nfveis de 

atividade fisica (AF) (Dollman 2005). Esta situa~ao est3 associada ao surgimento de varias 

doen~as, das quais se pode destacar 0 aumento da obesidade infantil (Strong 2005, Tremblay 
2011). 

Este panorama refor~ou a importancia da investiga~ao nos possiveis fatores que estao 

associados com os niveis de AF das crian~as, 0 que permitira perceber quais os principais 

mecanismos que podem ajudar a reverter esta situa~ao (Sallis 2000, Van Der Horst 2007, 
Hinkley 2008). Segundo varios investigadores a competencia motora podera apresentar uma 

grande influencia na AF (Gallahue and Ozmun 2002, Lopes 2012). Contudo, 56 nos ultimos anos 

e que se come~ou a analisar a associa~ao entre estas duas variaveis (Stodden 2008). A 
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coordenac;:ao motora e as habilidades motoras sao dois aspetos que compoe a competencia 

motora, podendo estes ser analisados de forma individualizada. 

Existe na literatura prova da associac;:ao entre a coordenac;:ao motora, as habilidades motoras 

com a AF (Lubans 2010, Saraiva and Rodrigues 2010). No entanto, a generalidade dos estudos 

tem um delineamento transversal, 0 que nao permite determinar causalidade na relac;:ao, 

perceber a direc;:ao da associac;:ao equal 0 real impacto da competencia motora nos niveis de AF 

das crianc;:as. Esta situac;:ao ex poe a necessidade de mais investigac;:oes nesta area, on de a 

realizac;:ao de estudos longitudinais deve ser uma prioridade. Assim, 0 principal objetivo deste 

estudo foi analisar longitudinalmente a influencia dos niveis da coordenac;:ao motora e 

proficiencias das habilidades motoras nos niveis de AF das crianc;:as. 

METODOLOGIA 

Desenho do estudo e omostro 

Estudo longitudinal que decorreu entre 0 ana de 2009 e 2012 e tem como amostra crianc;:as do 

concelho de Braganc;:a. Em 2009 foram selecionadas por conveniencia 152 crianc;:as de ambos os 

sexos com ida des entre os 4 e os 9 anos. Estas crianc;:as foram seguidas ao longo de 4 anos 

consecutivos, realizando-se anualmente avaliac;:oes da AF, da coordenac;:ao motora e das 

habilidades motoras fundamentais. 0 foco desta investigac;:ao foi apenas dirigido para as 

crianc;:as que em 2009 tinham 6, 7 e 8 anos, 0 que da alguma garantia de que se encontravam 

todas na mesma fase de desenvolvimento motor. Das 104 crianc;:as desta faixa eta ria foram 

excluidos os dados de 6 crianc;:as, por so terem participado no primeiro ana de observac;:oes. A 

recolha dos dados foi aprovada pelas instituic;:oes de ensino on de se realizou a investigac;:ao e 

somente participaram no estudo as crianc;:as cujos pais ou representantes legais assinaram um 

termo de consentimento informado. 

AvoJior;fio do otividode !fsica 

Para avaliac;:ao da AF foi utilizado 0 pedometro New Lifestyles, modelo NL-800, tratando-se de 

um instrumento valido para crianc;:as (McNamara 2010). Foi dada a instruc;:ao a crianc;:a para 

utilizar sempre 0 pedometro durante 7 dias seguidos, exceto quando fosse dormir, tomar banho 

e realizar atividades no meio aquatico. Foram registados 0 numero de passos realizados em cada 

dia da semana, sendo descartados os valores que apresentassem um numero de passos inferior 

a 500 passos por dia, de modo a nao contabilizar os dias em que as crianc;:as se esqueceram de 

utilizar os pedometros. Foi calculada a media de pass os por dia, atraves da soma do numero de 

passos realizados em cada dia da semana considerado valido, dividindo esse valor pelo numero 

de dias da semana em que foram registados os passos. 

Coordenar;ao Motoro 
Para a avaliac;:ao da coordenac;:ao motora foi utilizada a bateria de testes Korperkoordination Test 
fur Kinder (KTK) (Schilling 1974), tratando-se de um instrumento valido para crianc;:as dos 5 aos 

14 anos de idade. 0 quociente motor geral do KTK foi utilizado como indicador da coordenac;:ao 

motora. 

Habilidades Motoros Fundamentais 
A bateria de testes utilizada para avaliar as habilidades motoras fundamentais foi 0 Test of Gross 
Motor Development, segunda edic;:ao (TGMD-2) ( Ulrich 2000), tratando-se de um instrumento 

valido para crianc;:as dos 3 aos 10 anos de idade. 0 TGMD-2 esta dividido uniformemente em 

dois subtestes de avaliac;:ao, subteste de habilidades locomotoras e subteste de habilidades de 

controlo de objetos. Para cada subteste foi analisada a pontuac;:ao bruta. 
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Procedimento de analise dos dados 

Uma vez que os dados longitudinais representam um conjunto informacional com dois nfveis 

hierarquicos, isto e, as medidas repetidas (nfvel 1) podem ser consideradas aninhadas nos 

sujeitos (nfvel 2), recorreu-se a modela<;ao hierarquica linear, atraves do software Hierarchical 
Linear Modeling, versao 7 (HLM 7) (Raudenbush 2004). Previa mente foi testada a normalidade 

das distribuic;:6es das variaveis em cada ponto do tempo atraves do teste de Shapiro-Wilk. Para a 

modelac;:ao hierarquica da AF recorreu-se ao sucessivo ajustamento de cinco modelos. A 

qualidade dos modelos foi garantida atraves da reduc;:ao da estatfstica Deviance entre modelos, 

o que indica um melhor ajustamento das sucessivas modelac;:6es. 0 metoda estatfstico utilizado 

pelo software HLM 7 para estimar os diferentes parametros foi a maxima verosimilhanc;:a 

(Raudenbush 2004). A estimac;:ao do erro padrao robusto na analise permitiu controlar a falta de 

normalidade da distribuic;:ao de algumas variaveis. 

RESULTADOS 

Os resultados do primeiro modele indicam que a AF variou de forma significativa ao longo do 

tempo, verificando um decrescimo desde 0 primeiro ana de observa<;6es. 0 segundo modele 

indicou diferen<;as significativas da AF entre rapazes e raparigas no primeiro ana de observa<;6es, 

tendo os rapazes maiores nfveis de AF. A interac;:ao entre 0 sexo e 0 tempo analisada no terceiro 

modelo, nao foi significativa, 0 que indica uma velocidade de mudan<;a ao longo do tempo 

identica nos sexos, Isto e, a magnitude das diferenc;:as encontradas no segundo modele 

(diferenc;:as entre rapazes e raparigas), manteve-se ao longo das observac;:6es. No quarto modele 

foram testados os preditores da AF, tendo-se verificado que apenas as habilidades de 

locomoc;:ao apresentaram um efeito significativo na mudanc;:a da AF ao longo do tempo. No 

quinto modele foi testado 0 efeito aleat6rio na mudanc;:a da AF ao longo do tempo. Os 

resultados indica ram que cada crianc;:a possuiu 0 seu pr6prio percurso de mudan<;a. A Tabela 1 
apresenta os principais resultados deste modele final. 

Tabela 1. Resultados da modela~iio hierarquica da atividade fisica, presentes no 
modele final. 

Efeitos fixos 

Coeficiente (Erro-
padrao) (IC95%) 

Boseline 11950,8 (689,0) 10600,4 - 13301,2 

Efeito do tempo -814,1 (314,3) -1430,1 - -198,0 

Efeito do sexo 13S9,7 (SOO,O) 379,7 - 2339,8 

Efeito das HL 96,7 (41,6) 15,1-178,2 

IC - intervale de confianc;:a; HL - habilidades de locomoc;:ao 

Os resultados do quinto e ultimo modele indicam que 0 valor estimado para a AF das raparigas 

no primeiro ana de observa<;6es (baseline) foi de 11950,8 passes por dia . Os resultados tambem 

demonstram que 0 numero de passos por dia se reduz de forma significativa entre os momentos 

de observac;:ao, expressando-se num decrescimo de 814,1 passos por dia entre cada ano. 0 
efeito do sexo foi significativ~, os rapazes realizaram mais 1359,7 passos por dia do que as 

raparigas, no primeiro ana de observac;:ao. As habilidades de locomo<;ao tiveram um efeito 

significativo na AF, estimando-se um aumento de 96,7 passos por dia, por cada acrescimo de 

uma unidade na variac;:ao do resultado bruto das habilidades locomotoras entre cada ana de 

observa<;ao, 
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DISCUSSAO 

Entre os estudos que investigaram a relac;:ao entre as habilidades motoras e a AF, verificamos 

que e consensual a existencia de uma associac;:ao significativa entre as habilidades de locomoc;:ao 

e a AF (Hamstra-Wright 2006, .Hume 2008, .Morgan 2008,Houwen 2009), enquanto que, 0 

mesmo nao acontece na relac;:ao entre as habilidades de controlo de objetos e a AF (Hume 2008, 

.Morgan 2008, .Houwen 2009). Estes dados vem apoiar os resultados do presente estudo, uma 

vez que a proficiencia das habilidades de locomoc;:ao foi um preditor significativo da AF enquanto 

a proficiencia das habilidades de controlo de objetos nao foi um preditor significativo da AF das 

crianc;:as. 

As diferenc;:as entre 0 efeito das habilidades locomotoras e as habilidades de controlo de 

objetos, talvez, possam ser explicadas em parte pelo tipo de AF que as crianc;:as tipicamente 

desenvolvem nas escolas, como por exemplo correr ou saltar a corda. Este tipo de atividades 

provavelmente tem como fator determinante para 0 seu sucesso, a proficiencia das habilidades 

iocomotoras e nao a proficiencia das habilidades de controlo de objetos. 

Em relac;:ao aos nlveis de coordenac;:ao motora a maioria dos estudos transversa is indicam que 

existe uma associac;:ao significativa entre a coordenac;:ao motora e a AF, 0 que pode ser 

entendido como contradit6rio em relac;:ao aos resultados do presente estudo (Wrotniak 2006, 

D'Hondt 2009, .Morrison 2012). Contudo, a au sen cia de outros estudos longitudinais que 

tivessem avaliado a AF at raves de instrumentos objetivos, nao permite esclarecer qual 0 real 

efeito dos nlveis de coordenac;:ao motora nos nlveis de AF das crianc;:as. 

CONCLUSAO 

Em slntese, verifica-se que as habilidades motoras, mais concretamente a proficiencia em 

habilidades de locomoc;:ao, sao um preditor significativo dos nlveis de AF das crianc;:as entre os 6 

e os 12 anos de idade. 
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