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INTRODUÇÃO: 

O desenvolvimento da coordenação motora é uma das etapas mais importantes durante a 

primeira infância, esse desenvolvimento deve ser utilizado como uma estratégia fundamental visando 

promover a prevenção de fatores como obesidade e a promoção da atividade física a longo prazo 

(LOPES et al. 2012). O desenvolvimento motor é caracterizado por mudanças que ocorrem ao longo da 

vida e são resultantes da interação do indivíduo, tarefa e ambiente (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 

2013).  

 Para obtenção de sucesso na realização de movimentos em cada tarefa, são necessárias 

precisão e eficácia durante o processo, sendo que diversas tarefas diárias requerem habilidades motoras 

básicas (COUTINHO et al., 2011). Se a demanda motora que a tarefa exige é suprida, novas conquistas 

motoras podem ser desencadeadas por meio de adaptações necessárias à tarefa, mas se as habilidades 

são falhas, a tarefa pode não ser concluída ou ser concluída de forma não satisfatória para o indivíduo 

e/ou contexto (COUTINHO et al., 2011). 

 A aprendizagem motora proporciona o desenvolvimento integral dos componentes da 

motricidade: coordenação, equilíbrio e esquema corporal. Quando pensamos nas capacidades 

coordenativas, elas são responsáveis pela qualidade das ações motoras, se relacionando aos processos 

de condução e regulação motora. A coordenação motora se torna primordial para a aprendizagem por 

meio das ações corporais, contudo para que ocorra a aprendizagem motora existe uma relação do 

mecanismo de armazenamento de informações que envolvem processos perceptivos e cognitivos, 

sendo a coordenação uma organização de ações motora em função de um objetivo ou tarefa, através 

de uma interação harmoniosa, eficiente e econômica das ações senso neuromuscular (BERNSTEIN, 

1967; KIPHARD 1976). 
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Os transtornos motores surgem quando a aquisição e a execução de habilidades motoras 

coordenadas estão abaixo do esperado de acordo com os marcos do desenvolvimento e a idade 

cronológica do indivíduo. Essas dificuldades começam a se manifestar através da incapacidade de 

realizar tarefas diárias como pegar um objeto, usar tesouras ou facas, escrever e andar de bicicleta.  

O Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação é uma alteração do neurodesenvolvimento 

que afeta cerca de 5% a 6% das crianças em idade escolar (Blank et al., 2019; Harris et al., 2015). No 

entanto, essa estimativa varia conforme a cultura e os critérios de corte utilizados para o teste motor; no 

Brasil, a estimativa é de que 4,3% das crianças entre 7 e 8 anos de idade sejam afetadas (Blank et al., 

2019; Cardoso & Magalhães, 2012). Estudos epidemiológicos estimam que a prevalência do transtorno 

é maior em meninos do que em meninas, e em crianças nascidas prematuramente, não havendo relação 

com fator socioeconômico ou educacional (Blank et al., 2019).  

O diagnóstico de TDC geralmente é realizado entre as idades de 6 a 12 anos, seguindo critérios 

específicos definidos pela American Psychiatry Association (APA,2014), considerando, para diagnóstico, 

que a aquisição e execução de habilidades motoras coordenadas devem estar abaixo do esperado 

segundo a idade cronológica do indivíduo. 

As crianças com TDC possuem dificuldades para coordenar os movimentos, lentidão e 

imprecisão no desempenho de habilidades motoras e, geralmente, apresentam desempenho inferior nas 

tarefas que exigem habilidades de destreza manual e coordenação visomotora, se comparadas a 

crianças com o desenvolvimento típico (COUTINHO ET AL., 2011). Além disso, a criança com TDC pode 

ter maior dificuldade para desempenhar atividades de autocuidado, usar utensílios nas atividades 

acadêmicas, em momentos como escrever, colorir, traçar, atividades de lazer e esportes.  

 A estrutura fatorial do KTK foi analisada por Moreira et al. (2019), em uma amostra no estado de 

Minas Gerais, que possibilitou estabelecer parâmetros para ampliar a utilização do teste para crianças 

e adolescentes no país. Além disso Santos et al. (2020), avaliou a estrutura fatorial do KTK em 350 

escolares da cidade de Manaus-AM na faixa etária entre 8 e 10 anos, com base na estrutura unifatorial 

do teste KTK. O teste de coordenação corporal para crianças (KTK) surgiu diante da necessidade de 

diagnosticar de forma mais sutil as deficiências motoras em crianças com lesões cerebrais e/ou desvios 

comportamentais. 

 Atualmente um sistema de suporte de peso corporal no solo, denominado ZeroG foi desenvolvido 

para que pacientes com graves deficiências de marcha consigam praticar atividades de marcha e 

equilíbrio de maneira segura e controlada por mediadores. O sistema de descarga é capaz de fornecer 

até 300 lb de suporte estático e 150 lb de suporte dinâmico (ou força constante) usando um atuador 

elástico de série personalizada. O sistema de descarga é montado em um carrinho acionado, que passa 

ao longo de um trilho suspenso.  



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

           O ZeroG surge como um equipamento de apoio e sustentação para a realização do teste KTK de 

forma inovadora e ainda mais segura, fornecendo suporte tecnológico e eficiente para que os indivíduos 

com dificuldades motoras se sintam confortáveis e seguras durante a execução dos procedimentos do 

teste KTK. 

METODOLOGIA: 

Será realizado um estudo para estudo analítico observacional transversal sobre a influência do 

ZeroG na aplicação do Teste de Coordenação Corporal para Crianças/Körperkoordination Test für 

Kinder – KTK para o diagnóstico de crianças e adolescentes com 

Transtorno do desenvolvimento da coordenação. Foi realizado com 

3 sujeitos do sexo masculino e 1 sujeito do sexo feminino. O teste 

KTK leva cerca de 10 a 15 minutos para ser realizado e a sala de 

teste deve ter aproximadamente 4x5 metros. O KTK é dividido em 

quatro etapas, sendo elas: trave de equilíbrio, salto monopedal, 

salto lateral e transferência sobre plataforma. Aprovado pelo comitê 

de ética com parecer n. 3.051.513 pela Universidade Estadual de campinas. 

O método KTK se mostrou eficiente dentro dos objetivos a que se propõem, durante o teste de 

trave de equilíbrio. Sendo um instrumento que pode ser utilizado para delinear programas de educação 

física regular, diagnosticar crianças com distúrbios motores, verificar o desenvolvimento e a aquisição 

de habilidades motoras globais. Para a realização do teste KTK existem normas de idade na forma de 

valores do Q.M.G (quociente motor geral) para crianças de cinco a quatorze anos. Um Q.M.G abaixo de 

85 mostra simplesmente a existência de fraqueza ou algo que chama atenção na coordenação de 

movimento. Somente abaixo de um Q.M.G = 70 é possível pensar em perturbações de coordenação 

com possível existência de modelo patológico de movimento. O teste possui confiabilidade individual de 

65 a 87, ficando com uma confiabilidade total de 90 (KIPHARD e SCHILLING, 1976), o que demonstra 

credibilidade para aplicação do mesmo. 

O ZeroG surge como um novo sistema de BWS de superfície, que permite a pratica da marcha, 

equilíbrio e as atividades posturais de forma segura e controlada. O sistema pode fornecer BWS estático 

ou dinâmico e, por ser executado ao longo de uma trilha suspensa, os pacientes podem praticar o uso 

de ajudas para caminhar e andar em superfícies planas, terrenos acidentados ou escadas. Além disso, 

o ZeroG usa um sistema de carrinho ativo que segue automaticamente o paciente enquanto ele caminha. 

Como resultado, o paciente sente apenas as forças de descarga vertical e poucas forças horizontais.  

Figura 1 – Realização do teste KTK 

 

 

 

Figura 1 – Equipamentos para coleta do teste 

– fonte: manual-coleta-ktk-definitivo1.pdf 
(wordpress.com) 

https://fulguratio.files.wordpress.com/2018/10/manual-coleta-ktk-definitivo1.pdf
https://fulguratio.files.wordpress.com/2018/10/manual-coleta-ktk-definitivo1.pdf
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RESULTADOS:  

Foi realizada a coleta de dados com 4 voluntários. Durante o teste foi realizada a tarefa 1 (trave 

de equilíbrio) do teste KTK. Logo após foi realizada a mesma tarefa no Zero G, com menos 40%, 45%, 

20%, 10% e 15% da massa corporal do voluntário. Segue abaixo a soma dos resultados, com e sem o 

Zero G, em cada trave: 

 

 

RESULTADOS - TRAVE 3,0 CM 

PORCENTAGENS 
SOMA DOS TESTES 

Livre -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% Re teste livre 

Voluntário 1 2 24 20             3 
  

Voluntário 2 5   14             4 
 

  

Voluntário 3 7         10 10 8 6 3 
 

  

Voluntário 4 5                 8 

 

 

 

RESULTADOS - TRAVE 4,5 CM 

PORCENTAGENS 
SOMA DOS TESTES 

Livre -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% Re teste livre 

Voluntário 1 5 24 24             1 
  

Voluntário 2                   6 

 

  

Voluntário 3 11           14 11 7 4 

 

  

Voluntário 4 24                   

 

 

 

RESULTADOS - TRAVE 6,0 CM 

PORCENTAGENS 
SOMA DOS TESTES 

Livre -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% Re teste livre 

Voluntário 1 13 24 19             3 
  

Voluntário 2                     
 

  

Voluntário 3 11               13 13 
 

  

Voluntário 4 8   8 8             
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LIMITAÇÕES DO ESTUDO: 

Durante o desenvolvimento da coleta percebeu-se que não seria possível utilizar as tarefas de 

saltos e transferência lateral com a utilização do ZeroG.                                         

CONCLUSÕES: 

Através dos dados coletados é possível verificar maior estabilidade na realização do teste na 

trave de equilíbrio quando foi utilizado o ZeroG para redução do percentual da massa corporal do 

voluntário em 40%, 45%, 20%, 10% e 15%. Quando o teste foi realizado sem o uso do ZeroG houve 

uma inconstância e o número de passos que o voluntário realizou foi bem menor, quando comparado 

ao uso do ZeroG, provando sua eficácia e auxilio na execução dos movimentos.  
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