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Revisão bibliográfica-  influência do estado nutricional  no desenvolvimento 

psicomotor em crianças. 

Por: Santos Edgardo Canales 

 

INTRODUÇÃO 

O estado nutricional é a condição física que apresenta uma pessoa em relação à ingestão e à 

utilização dos nutrientes no organismo, um desequilibrio desta pode causar a má nutrição e 

está poderá afeicar o crescimento e o desenvolvimento da criança (Medrano  citado em 

Morales 2014 ) 

Estudos afirmam que a função cognitiva, o desenvolvimento intelectual e motor são 

influenciados pela a sua historia nutricional e o seu ambiente psicosocial que envolve o seu 

crescimento e desenvolvimento (Carrion 2009). 

A Organização Mundial da Saúde tem considerado a desnutrição como uma das cinco 

principais causas de mortalidade infantil, sendo um problema de saúde pública o bem-estar 

social em todos os contextos e ambiente (Fernández et al., 2013). A desnutrição infantil 

gera, além de danos físicos, uma diminução irreversível da capacidade cognitiva. A 

desnutrição entendida como “o sindrome do desenvolvimento”, inclui problemas do 

crescimento, atrasos motores e cognitivos, assim como o desenvolvimento do 

comportamento, uma menor competência e um aumento da morbimortalidade (Martorell, 

1999). 

Estudos sobre nutrição desenvolvida em crianças no caso do primeiro ano de Educação 

Básica baseiam-se fundamentalmente em avaliações e apreciações do crescimento corporal, 

através das medições antropométricas (peso e altura) que permitem estabelecer se existe 

crescimento físico normal ou se existe um atraso na velocidade de crescimento.  

O estado nutricional representa um fator importante no crescimento e desenvolvimento das 

crianças, assim oferecer uma boa alimentação e tem consequências positivas à longa da 

toda a vida no que se refere ao desenvolvimento físico, mental e social. Por outro lado à 
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falta do alimento não só significa falta de nutrientes para o crescimento e desenvolvimento 

do organismo, senão também intervém na falta de estímulos sensoriais no qual limitará à 

criança no seu desenvolvimento mental e consistente aprendizagem e não conseguirá 

atingir plenamente a suas capacidades psicomoras (OMC 2013) citado por (Bedoya e Ávila 

2014). 

A má nutrição (desnutrição, obesidade e sobrepeso) é um dos fatores que mais contribuei à 

carga global de morbilidade ( OMS 2013) citado por (Bedoya e Ávila 2014). 

Para Consejo (2012) define o desenvolvimento psicomotor como o processo de mudança 

nas habilidades da criança para o controlo de os seus movimentos desde os mais 

rudimentares até aos mais complexos inferidos através da maturação do sistema nervoso. É 

um processo dinâmico, que surge da interação entre fatores genéticos e ambientais em 

função da evolução biológica, psicológica e social, dando como resultado a maturação 

orgánica e funcional do sistema nervoso, desenvolvimento de funções mentais e a 

estruturação da personalidade. O desenvolvimento psicomotor assume um papel muito 

importante no desenvolvimento infantil já que para a criança o movimento representa o 

primer meio de expressão e a primeira modalidade para as descobertas (Calero 1998). Isto 

significa que a criança deve ser ativa, física e cognitivamente, sendo esta a única maneira 

de resolver com sucesso problemas motores que se lhe apresentam no dia a dia, ações de 

exploração e manipulação são vitais para as crianças já que a base de todo conhecimento e 

o comportamento é a experiencia corporal. 

Os beneficios quando uma criança experimenta e controla o seus movimentos corporais são 

a nível motor, cognitivo permite-lhe melhorar a memória, a atenção, a concentração e 

criatividade; social e afeitivo (Aguirre 2014). 

A presente revisão bibliográfica tem como objetivo analisar a relação entre o estado 

nutricional e o desenvolvimento psicomotor em crianças. 
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METODOLOGIA  

Apresenta-se uma revisão da literatura, apoiada na procura e síntese de informação teórica e 

conceitual, as palavras chaves para esta pesquisa estão relacionadas com o tema  “Estado 

nutriciconal e a sua influência no desenvolvimento psicomotor em crianças”, e foram; 

estado nutricional; obesidade, desenvolvimento psicomotor; desnutrição infantil. Na 

procura dos artigos foi utilizada como ferramenta virtual; o google, o google académico e o 

portal CAPES. Foram estudos e analisados 15 artigos em Inglês, Espanho e Português 

realizados entre os anos de 1998 e 2015, a fim de apresentar uma revisão actual do tema. 

O trabalho tem a seguinte estrutura; um resumo que mostra de forma geral o proceso, uma 

introdução, explicação do proceso metodológico para a apresentação deste artigo, os 

resultados das análises dos artigos e uma discussão e conclusão dos resultados e o análises 

pessoal sobre este proceso de busqueda. 

 

RESULTADOS  

Um estudo imperativo para o progresso mundial chamado “Que é possível fazer” em 

Ecuador, publicado  2013, determinou  que a nível mundial uma de cada quatro crianças 

menores de cinco anos  (26 %)  sofreram atraso no crescimentode. A OMS argumenta que 

isto deve-se  pela escassez do alimentos, as detas dietas baixas em vitamina A e minerais e 

pelas doenças (Carrión 2009). 

Um relatório feito por UNICEF, argumenta que o 80 % das crianças com desnutrición 

crônica  encuentran-se em só catorce países; além de  países como a India, China, Nigeria, 

Pakistán e Indonesia, registraram os maiores taxas de desnutrición de crianças a nivel 

mundial ( Miranda 2003). 

O Banco Mundial no ano de 2012 ( latinoamerica) estimou que quase 9 milhões de meninas 

e meninos  menores de 5 anos (16 %), sofrem de desnutrição, o que tem como 

consequência danos físicos, assim como danos na capacidade da aprendizagem o que 

conduz à perda do capital humano. 
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A OMS argumenta que a nível mundial há mais de 42 milhões  de menores de 5 años com 

obesidad, sendo na prevalência nos países desenvolvidos de até  20% de la población 

menor de 5 anos ( Bedoya e Ávila 2014). De acordo com a  UNICEF  as crianças  

desnutridas têm maior risco de contrair doenças, incressam mais tarde ao sistema educativo 

e registam maiiores taxas de evasão escolar.Também a deficiência de micronutrientes, 

especialemente de ferro, zinco, iodo e vitamina A, relaciona-se com disfunção cognitiva 

que resulta uma menor aprendizagem. 

Cartes R. y Navarrete C. (2011) realizaram um estudo chamado “ Estado nutricional de pré-

escolares da comunidade Alto Biobio e a sua relação com as caracteristicas 

etnodemográficas” este estudo foi descritivo, tive como objetivo determinar o estado 

nutricional por antropometría e a sua relação com as caracteristicas demográficas e étnicas 

em pré-escolares; a população em estudo era constituída por crianças de 3 a 5 anos que 

foram recibidas entre os anos 2007 e 2009,  546 meninos e 598 meninas. Utilizou-se uma 

ficha de controlo de crescimento e desenvolvimento de saúde. Os resultados mostram que 

segundo o peso para a idade, o 62.27 % tem um estado nutricional normal, o 33.39 %  da 

população tem sobrepeso e  3.84% tem risco de desnutrição. Segundo o indicador da altura 

para a idade 78.1 % tem altura normal, o 21.9 % tem altura baixa. Segundo o gênero a mau 

nutrição pelo excesso, é dizer sobrepeso é maior em homens com 35.7 % em relação a 31.3 

% nas mulheres. Os homens apresentam  1.3 % de probabilidade de risgo de desnutrición, 

enquanto as meninas um 5.3 %. O estudo também reflecte que os homens são os que 

apresentam maior défice de crescimento nos anos analisados com uma meia de 25.3% face 

a 18.8% das mulheres. As crianças que atigem maior percentagem da normalidade na altura 

são os de sexo femenino que apresentam 73.6% face 69.2% no sexo masculino. 

Matos P.(2013) realizou um estudo onde tentou fazer uma relação entre o estado 

nutricional, o quociente psicomotor grosso e o espaço fisico escolar  em  crianças entre 5 e 

6 anos de ambos os sexos, a amostra foi um total de 203 crianças de 5 centros educativas , 

utilizou-se o test of Gross Motor devolopment second edition (TGMD-2) com o fim de 

avaliar o quociente motor grosso (OMG), o espaço físico foi calculado pela área total e área 

util da criança Para calcular o IMC de cada criança, foi recolhido o peso (Kg) e a estatura 

(m) e  para determinar a prevalência de magreza, sobrepeso e obesidade foram utilizados os 
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valores de corte propostos por Cole et. al (2000, 2007). Também foram observados  o 

número de equipamento disponível para a aula de Educaçõa Física clasificadas em 4 

categorias; nenhum equipamento, equipamento desportivo, playground( espacio desportivo)  

e equipamento desportivo mais playground.  Este estudo correlacional apresentou 

resultados relativos à prevalência de obesidade, demonstram que 73,9% das crianças 

apresentam uma classificação normoponderal e 26,1% sobrepeso e obesidade. Quando 

comparados os sexos em função do estado nutricional registraram-se diferenças 

estatisticamente significativas (p=0,023). Os resultados da aplicação do teste TGMD-2 

revelam que 49,8% da amostra está com uma classificação abaixo da média para o QMG, 

evidenciando o grupo feminino 59,55%. Quando se comparou o QMG, de acordo com o 

sexo e grupo, normoponderal e excesso de peso/obesidade, não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos. Os resultados relativos à prevalência de 

obesidade segundo o tipo de equipamento disponível em ambiente escolar diferenças 

significativas, apresentando os equipamentos desportivos+playground menores 

prevalências (p=0,01). Quando o QMG foi correlacionado ao espaço livre por crianças no 

Centro de Ensino infantil apresentou uma correlação negativa estatisticamente significativa 

(r=-0,349, p=0,000), assim como para os tipos de espaço (r=-0,369, p=-0,000). Conclui-se 

que as crianças apresentam uma competência motora baixa, sendo esta inferior nas crianças 

com excesso de peso e de obesidade. O espaço de recreio desempenha um papel 

importante, na medida em que dimensões mais reduzidas e equipamentos mais pobres estão 

associadas quer ao desenvolvimento da prevalência de obesidade, quer a uma menor 

competência motora. 

Outro estudo feito no Equador por Carrión (2009) que contou com uma amostra de 75 

crianças do sexo masculino com  idades entre os 4 e 5 anos demostrou uma forte correlação 

entre o estado nutricional e o desenvolvimento de habilidades motoras. Este estudo contou 

para a recolha da informação fichas de entrevista para os pais, isto com o fim de conhecer o 

historial nutricional no lar. Realizaram-se testes para determinar o IMC e se aplicou o teste 

ABC para avaliar o desenvolvimento da psicomotricidade. Para este estudo utilizou-se uma 

metodologia materialista- dialéctica, o estudo mostrou percentagens na área Psicomotora 

que o 54% das crianças de este estudo obtiveram um nível meio no teste ABC, um 33% 

mostraram um nível superior, apenas o 13% apresentam atrasos, por outro lado o 60% 
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percento dos pais entrevistados apresentam conhecimento nutricional media, um 20% 

apresentan um conhecimento avançado e apenas um 10% um nível baixo. Esto significa 

que o 80% percento dos pais entrevistados apresentam conhecimentos básicos sobre 

nutrição. Também se considerou conhecer a situação socioeconómica do lar, o 60% dos 

pais apresentam uma nível meio, um 1% uma escala alta um 24 percento um nível baixo e 

um 5% probreza, com relação ao anterior pode-se dizer que as condições económicas 

representam um ponto chave para dar origem aos problemas nutricionais, isto é que as 

condicões socioeconómicas determinam o acesso para ter uma alimentação adequada. 

Em geral neste estudo os níveis socioeconómicos e de conhecimentos nutricionais dos pais 

estavam numa escala ótima com relação às variáveis estudadas isto leva a avaliar os 

resultados do teste psicomotor para fazer a relação entre os estado nutricional e as destrezas 

motoras, mostrando que as crianças com uma alimentação equilibrada mostram níveis de 

psicomotricidade aceptáveis, determinando uma forte correlação entre estas variáveis. 

Outro estudo onde a sua orientação foi analisar os efeitos da desnutrição infantil sobre o 

desenvolvimento motor analisou estudos entre 2007 e-2013 no estudo encontraram-se a 

presença em relação à aprendizagem, mudanças morfofisiológico, crescimento e 

desenvolvimento infantil, consequências no desenvolvimento psicomotor e sobre as 

funções intelectuais e padrões de comportamento. Nesta medida, o ser humano com déficits 

de energia e de nutricição associada à desnutrição pode apresentar manifestações clínicas, 

caracterizadas pelas alterações na morfologia, fisiológia, crescimento e desenvolvimento 

corporal e do sistema nervoso. A ENSIN ( pesquisa nacional da situação nutricional) em 

colombia infomou que os problemas de obesidade e peso afeta a toda uma população, que 

começa em idades muito ceda e que continua em aumento ao longo da vida. Ao mesmo 

tempo a desnutrição crónica e a deficiência de micronutrientes continúa afetando a uma 

população importante de crianças e jovens a ENSIN  no seus estudos opontam que a 

desnutrição é mais prevalente em meninos que em meninas; na área rural é de um 17% e na 

urbana um 11,6% em crianças entre um e dois anos, em consideração da situação 

socioeconómica a prevalencia mais alta de desnutrição, apresenta-se em filhos de mães sem 

educação 31.3% em comparação com mães com educação 7.8% , com relação aos efeitos 

da desnutrição sobre o desenvolvimento psicomotor em termos biológicos, metabólicos, 
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genéticos e neurológicos esta pode afeitar o crescimento e o desenvolvimento normal das 

crianças. Em quanto ao crescimento é possível determinar que o 50% das crianças que 

apresentam desnutrição têm um atraso no crescimento dos ossos e cartilagem e gera 

discordância no crescimento simétrico dos segmentos (Vásquez et al., 2013; Tristan et al., 

2007; Piña, Fernández y Uranga, 2013; Hernández, Valdés, Chong, González y García, 

2013; Gue, Skilhan & More, 2013; Saccani et al., 2007).  

Para a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e  Alimentação ( FAO 2013), o 

estado nutricional não depende só de factos da alimentação, também está determinado por 

diferentes fatores como os económicos, sociais e culturais e pela oportunidade, de acesso, 

consumo e aproveitamento biológico de os alimentos; para que exista a nutrição adequada 

na população, o lar, as familias e as pessoas devem ter acesso aos alimentos adequados em 

todo momento. Portanto segundo este analíse a desnutrição é uma das causas mais 

importantes de atraso no crescimento e o problema de saúde mais frequente da população 

infantil, a desnutrição gera modificações adaptativas que afetam as funções biológicas e na 

sua vez comprometem o tamanho e a função corporal;  a desnutrição pode causar danos a 

nível do sistema nervoso central isto poderá levar a alterações estruturais que diminuem as 

funções cognitivas, portanto este estudo determina que em termos psicomotores com 

relação à desnutrição há pouca informação que descreva o fenómeno do atraso psicomotor 

é preciso gerar mais informação. 

O desenvolvimento infantil é um processo que se inicia desde a vida intra-uterina e envolve  

vários aspectos, como o crescimento físico, a maturação neurologica, e a construção de 

habilidades relacionadas com o comportamento, às esferas cognitivas, social e afetiva da 

criança.Tem como produto tornar a criança  competente para responder a suas necessidades 

e às do seu meio. As crianças com um peso de nascimento  inferior a 1.500g são 

consideradas de alto risco. 

As avaliações das habilidades da criança é parte importante num processo diagnostico. Na 

literatura, são inúmeras as escala de desenvolvimento que existem, sendo a maioria baseada 

na escala de Gesell. Essas escalas têm algum valor no processo de avaliação, as escalas 

medem geralmente o que a criança faz. No caso da escala de Gesell esta oferece uma 

valoração do estado de desenvolvimento da criança entre os 21,2 meses e os 6 anos de 
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idade estos dados são comparados com registros de estudos longitudinais para correlacionar 

o ritmo de desenvolvimento, as variaveis que esta escala determina em forma geral são 

eventos de desenvolvimento infantil como; posturas, manutenção da cabeça, gatinhar, 

andar, aproximação aos objetos, outro teste que é muito utilizado é o Mabc-2 representa 

uma bateria de avaliação de movimentos utilizado para medir transtornos do 

desenvolvimento da coordinação em crianças entre os 4 e os 16 anos este teste mede as 

dificuldades para a coordinação de movimentos gerais e finos como; motricidade fina, 

destreza manual, equilibrio, agilidade e velocidade, fuerza, coordinação membros 

superiores. O teste TEPSI é um teste psicomotor para crianças entre os 2-5 anos avalua 3 

áreas; psicomotricidade fina, lenguagem e motricidade grossa, O teste TGMD-2 mede 12 

habilidades motoras como; saltos, corridas, deslizamentos, lançamentos, recepções, 

equilibrio e o teste KTK é um teste de coordinação corporal e constituida por de 4 

elementos a avaliar; saltos laterais, salto com um pé, andar e deslocamentos. 

Um estudo avaliou crianças entre os 6 e 12 os meses de vida (82 unidades mães e crianças) 

com baixos recursos, determinou uma forte correlação entre uma alimentação nutricional e 

as habilidades psicomotoras (r= 0.30, p< 0.05). Este estudo tinha como objectivo estudar 

várias aspetos no desenvolvimento psicomotor desde cedo e correlacionar isto com com 

aspectos da alimentação tanto da mãe como do filho. Foram aplicadas as seguintes provas: 

prova neo-natal de Brazelton nas primeiras 48 após o nascimento  e a escala de 

desenvolvimento infantil de Bayley, aos 3 e 6 meses. Determinou-se 9 aspectos do 

comportamento infantil cada 15 segundos durante 30 minutos. Os resultados foram no caso 

da prova de Brazelton nenhum das áreas avaliadas mostrou questões anormais, mas em 

vários casos foram identificados com falta de capacidade para dar resposta aos estímulos, 

tensão muscular exagerada com movimentos bruscos, presença de reflexos complexos que 

não são comuns em crianças, na escala de Bayley encontraram-se notas baixas sobre 

descriminação e capacidade de resposta aos estímulos sensoriais e baixa coordinação 

motora. As crianças com baixo peso e baixa altura mostraram serem mais tímidos, 

choronas, e são as que tiveram menor velocidade de crescimento e mostraram pouca reação 

ante das provas motoras ( r=25, p≤ 0.05). Por outro lado as crianças com maior peso 

mostraram melhores resultados no seus reflexos e movimento. No mesmo estudo as mães 
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com maior IMC tiveram crianças com menor tensão e estress desde o nascimento até os 6 

meses, as mães com baixo peso mostraram filhos com pouca coordinação motora.  

Há, portanto uma forte correlação entre a alimentação da mãe e o desenvolvimento 

psicomotor em crianças.  Determinando que as mães com uma má alimentação apresentam 

crianças com baixa resposta motora. O test de Bayley que determina globalmente as àreas 

evolutivas da criança,  aos seis meses correlaciona-se  de  forma importante com a ingesta 

durante a grávidez de alimentos de origem animal e negativamento com a ingesta de 

tortilha e feijões (r= -0.24 e -0.22, respectivamente). 

Um estudo realizado por  Marques et al 2007 com o objetivo de verificar a relação entre o 

desempenho motor em tarefas de habilidades motoras grossas com o índice de massa 

corporal( IMC) em meninas e meninos entre os 4 e 6 anos de idade determino que não 

existe relação entre o IMC e o desempenho em tarefas que envolviam habilidades motoras 

grossas. Neste estudo foram utilizados o Test of Gross Motor Development – Second 

Edition (TGMD-2), proposto por Ulrich (2000) e o Körperkoordinations- test für Kinder 

(KTK). A avaliação do IMC nas crianças mostrou que o 69% foram considerados 

normoponderais, 18% obesas e um 15% com excesso de peso ou seia 33% apresentava 

excesso de peso e obesidades. Utilizou-se a correlação de Spearmam para saber se houve 

relação entre a classificação das crianças nos dois testes. Quando se correlaciono o 

desempenho geral nos testes motores com o IMC, foi verificada baixa correlação tanto para 

o TGMD-2 (rs = –0,09) quanto para o KTK (rs = –0,04). Segundo Eckert as diferenças no 

desempenho de habilidades motoras são atribuídas, entre outros fatores, às diferentes 

estruturas físicas apresentadas ao longo da vida. Nesse sentido, alguns estudos, 

recentemente procuraram verificar a influência dessas características estruturais nos 

aspectos motores. Nunes et al.(2004) investigaram a influência da massa corporal, altura e 

proporções corporais no comportamento manipulativo e locomotor de crianças com seis e 

sete anos, concluindo que essas variáveis de crescimento não exercem influência 

significativa na execução de habilidades motoras básicas para essas crianças. Como 

conclusão neste estudo pode-se inferir que crianças obesas e com sobrepeso têm o mesmo 

potencial que crianças normais para o desenvolvimento de habilidades grossas e que são 

capazes de realizar movimentos com a mesma qualidade. Fazendo uma reflexão deste 
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estudo é provável considerar que as diferenças de perfomance e o desenvolvimento 

psicomotor das crianças com relação ao IMC neste caso crianças com obesidade e 

sobrepeso pode ser determinada pela influência de instrução e da estimulação motora nesta 

idade, a pouca mostra (21 crianças) também pode ser um factor importante a considerar, é 

preciso para proximos estudos trabalhar com mais crianças para corroborar estes 

comportamentos. 

Por outro lado outro estudo que tento analisar o estatus do peso sobre as habilidades 

motoras fundamentais determinou uma relação entre esta e o desenvolvimento motor, este 

estudo feito por (Wesley O’ Briena, Sarahjane Belton and Johann Issartel 2015) teve o 

objetivo de determinar a relação entre atividade física, habilidades motoras fundamentais e 

o peso das crianças. No estudo participaram 85 estudantes; 54 meninos e 31 meninas  estas 

crianças foram avaliadas na aula de Educação Física, utilizarem para este estudo os 

intrumentos; um acelerómetro para avaliar o nivel de atividade física das crianças, 

instrumentos para a medição do IMC das crianças; o estadiometro e uma plataforma de 

balança dupla Seca 761 para o peso. No processo de este estudo foram determinadas tarefas 

fundamentais de desenvolvimento das habilidades motoras, todas as crianças tinham que 

desenvolver uma serie de habilidades especificas (15 habilidades motoras fundamentais)  

como; correr, saltar, deslizar, recepcionar, lançar, manipular, driblar, equilibrio e bater.   

Estas atividades estavam divididas em estações, para a avaliação das habilidades motoras se 

utilizou a escala de (Belton et al., 2014, 2015; O’ Brien et al., 2013), Os resultados 

mostraram que existem diferenças significativas entre as crianças com peso normal e as 

crianças com obesidade e sobrepeso nas habilidades de salto ( p=0,008) rolar(p=0,030) e 

equilibrio (p= 0,008). Portanto a obesidade e o sobrepeso em crianças é um fator limitante 

no desenvolvimento de atividades ou habilidades requerem estabilidade e equilíbrio. 

Parece bastante claro que as crianças são naturalmente ativas e fazem muitos exercícios 

físicos dentro de suas rotinas diárias, porém viver na cidade, morar em apartamento e 

desfrutar da TV são fatores que têm criado estilos de vida sedentários para muitas dessas 

crianças. 

Existem evidências de que a obesidade infantil tem tomando proporções epidêmicas, e sua 

prevalência vem aumentando (ASSIS et al., 2005). Em todo o mundo aproximadamente 22 
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milhões de crianças maiores de 5 anos demonstram sobrepeso. Esse dado é alarmante, 

principalmente porque se estima que 80% das crianças obesas tornam-se adultos obesos 

(WATTS et al., 2005 citado por (Aguirre 2014). 

 

Além disso, a obesidade na adolescência prediz uma série de efeitos adversos à saúde na 

vida adulta. O sobrepeso e a obesidade na infância têm sido relacionados com diversos 

fatores de risco como as doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, menor 

concentração plasmática de colesterol de alta densidade (HDL), distúrbios psicológicos, 

doenças renais, apoplexia, males hepáticos e ainda dificuldades motoras (BOUCHARD, 

2003). 

Outra conseqüência da obesidade que está fortemente relacionada ao desenvolvimento 

psicomotor, diz respeito aos transtornos no esquema corporal, que são caracterizados por 

distúrbios no reconhecimento das medidas e funções corporais. Assim, uma característica 

importante em obesos é, geralmente, a depreciação da própria imagem física, demarcada 

pela insegurança em relação aos outros (CONTI et al, 2005).  

Bruche (1940), Mayer (1970) Apud Parískovä (1982) chamaram a atenção para o fato de 

que uma característica freqüente na criança obesa é a redução da atividade motora e a falta 

de interesse pelo exercício físico. 

Parece que a criança obesa quando participa de um jogo ou exercício, sua atividade é 

acentuadamente mais baixa do que a de uma criança com peso normal sob as mesmas 

condições. Toda a atividade física representa um esforço muito maior para a criança obesa, 

isso reduz o prazer da atividade (MAYER, 1970 apud PARÍSKOVÄ, 1982). 

Pazin ( 2006) fez um estudo com 194 crianças de ambos sexo, 101 meninas e 93 meninos o 

estudo teve o objetivo avaliar o desenvolvimento motor das crianças obesas de ambos os  

sexos na faixa etáre de 6 a 10, O padrão do Sistema de Avaliação do Estado Nutricional em 

Pediatria (PED) foi utilizado como critério para classificar as crianças obesas. Assumiu-se 

como critério de inclusão as crianças com valores de percentilacima de 90 na relação massa 

corporal/estatura e idade. 
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Como instrumento de medida utilizou-se o estadiômetro da Cardiomed com precisão de 1 

cm e balança de marca Filizola com precisão de 100 gramas. Para a avaliação do 

desenvolvimento motor foram utilizados os testes que compõem a escala de 

Desenvolvimento Motor (EDM) (ROSA NETO, 2001). As variáveis analisadas foram: 

Idade Cronológica (IC); Idade Motora Geral (IMG); Motricidade Fina (IM1); Motricidade 

Global (IM2); Equilíbrio (IM3); Esquema Corporal (IM4); Organização Espacial (IM5); 

Organização Temporal (IM6); Quociente Motor Geral (QMG); Motricidade Fina (QM1); 

Motricidade Global (QM2) Equilíbrio (QM3); Esquema Corporal (QM4); 

OrganizaçãoEspacial (QM5); Organização Temporal (QM6). Os resultados neste estudo 

apresentam-se um atraso motor em todas as áreas motoras em relação à idade cronológica, 

com maior prejuízo no equilibrio, organização espacial e organização temporal. O 

desenvolvimento motor vem sendo utilizado para entender o desenvolvimento humano, 

desde o nascimento até o final da vida adulta. Este estudo em comparação com um estudo 

Batistella (2001) analisando crianças de 6 a 10 anos da cidade de Cruz Alta no Rio Grande 

do Sul obteve uma IC de 100,09 meses e uma IMG de 94,35 meses, uma diferença de 5,75 

meses, também se constata um grande atraso motor das crianças obesas deste estudo. Este 

atraso pode ser causado pela inatividade ligada ao estado de obesidade, dificuldade para 

realização de atividades, vergonha da exposição de sua aparência corporal. 

Outra pesquisa que tentou estabelecer uma relação entreo o excesso de peso, obesidade e 

desnutrição em idade pediátrica e com habilidades motoras, mostrou que as crianças com 

excesso  peso apresentam resultados mais baixos em as provas psicomotoras, o baixo 

déficit nas provas motoras parece ser dependiente do estado nutricional das crianças ( 

Marramarco et all 2008) 

DISCUSSÃO 

O desenvolvimento infantil é influenciado por fatores intrínsecos e extrínsecos. O ambiente 

em que vivemos, a alimentação, o espaço para os jogos e brincadeiras, a oportunidade de 

socialização e a educação formal através da escola, dentre outros, constituem elementos que 

participarão do desenvolvimento da criança. 
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A monotarização dos indicadores de crescimento físico e do estado nutricional, 

especialmente no ambiente escolar, são fundamentais para a compreensão da dinâmica do 

crescimento somático e condição nutricional de crianças e adolescentes (WORLD 

HEALTHORGANIZATION, 2006; MALINA; BOUCHARD; BAR-OR, 2008). 

Um inadequado estado nutricional pode influenciar a qualidade do desempenho em 

atividades que requeiram movimentação corporal, em tarefas presentes no cotidiano das 

crianças como correr, saltar, arremessar e outras. 

Alguns estudos nesta revisão bibliográfica mostraram não existir uma associação 

significativa entre o estado nutricional e o desenvolvimento de habilidades motoras. 

No caso de autores como (Carrion 2009, Morales 2014 e Wesley et al. 2015) na suas 

pesquisas atribuem a ocorrência de desempenho motor abaixo do esperado não diretamente 

ao estado nutricional, mas sim, aos hábitos de vida das crianças e às oportunidades e 

espaços físicos para as práticas motoras. O fato é que as implicações de um perfil 

nutricional inadequado sobre o desempenho motor de crianças, principalmente em idade 

escolar, ainda precisam ser discutidas. 

Um estudo com crianças entre os 4 e 6 anos analisou a relação entre a obesidade e as 

habilidades motoras nos Estados Unidos. Os resultados deste estudo demostraram que a 

relação entre as habilidades motoras e a obesidade varia de acordo com o tipo de 

habilidade. Assim no caso salto, as crianças obesas apresentaram scores significativamente 

mais baixos, 20% mais baixos em crianças em idade pré-escolar e 10% mais baixos em 

crianças a frequentarem o jardim-de-infância, comparativamente as crianças com peso 

normal (p <0,01).As meninas obesas poderiam saltar 1,6-1,7 polegadas menos do que seus 

pares com peso normal (p <0,01) (Castetbon e  Andreyeva 2012). Os autores deste estudo 

concluíram que existe uma correlação somente nas habilidades motoras que parecem ser 

diretamente influenciada pelo excesso de peso como o salto em meninos e meninas e salto 

em distância em meninas. Portanto foram inversamente associadas como obesidade no IMC 

no z-score, as habilidades motoras que envolvem coordinação e equilíbrio não foram 

inferiores em crianças com maior IMC. 
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Apesar da diversidade dos instrumentos utilizados na avaliação do desenvolvimento motor( 

teste ABC  para a avaliação da psicomotricidade, Teste Motor TEPSI, (TGMD-2) e o teste 

KTK) os  resultados apontam no mesmo sentido. Quando comparados os grupos de obesos 

e normoponderais, as crianças com excesso de peso e obesas apresentam desempenhos  

significativamente inferiores nas diferentes idades estudadas, logo desde a 1ª infância (6-18  

meses). A maioria dos estudos utilizou o IMC como indicador de obesidade, verificando 

uma associação negativa com o desempenho motor, apresentando-se como um bom 

preditor de  competência motora. Os estudos realizados com crianças com dificuldades de 

aprendizagem revelam que cumulativamente são também as que apresentam excesso de 

peso e obesidade ( Mirando et al 2003) .  

Apesar dos resultados serem conclusivos, continua, no entanto, por esclarecer a direcção  

desta relação, ou seja, se é a obesidade que precede ou antecede os piores desempenhos.  

Para melhor percepção  a direcção desta relação é de particular relevância, a utilização de  

estudos longitudinais com aplicação de um programa de intervenção, controlando variáveis  

como a idade, género, estatuto socioeconómico, actividade física e padrão alimentar,  isto 

para  melhor compreender o efeito da obesidade no desenvolvimento motor. 

Segundo os estudos análisados o estado nutricional parece ser um indicardor para 

determinar os problemas motoros em crianças, mas há que ter cuidado na interpretação dos 

resultados porque há estudos no caso de ( Wesley et al.2015) onde a diferencia nutricional 

em algumas provas motoras não tem relação com os resultados nas provas motoras, o baixo 

nível coordinativo em crianças num estado normal de nutrição também mostraram 

deficiências no seu desempenho.  Isto pode ter causa à pouca estimulação motora nas aulas 

de Educação Física. 

 

 

 

 



16 
 

 

Referências Bibliográficas. 

o Aguirre, L.M.(2014). Relação estado nutricional e desenvolvimento psicomotor em 

pre escolares. Escuela de enfermeria Padre Luis Tezza. Perú: Lima. 

 

o Bedoya, P.B. e  Quino Ávila, A.C. (2014). Efectos de la desnutrición infantil sobre 

el desarrollo psicomotor. Revista Criterios- 21 (1)- rev.crit.- pp. 225 – 244 ISSN: 

0121-8670, ISSN Electrónico: 2256-1161, Universidad Mariana, San Juan de Pasto, 

Nariño, Colombia, 2014. 

 

o Castetbon, K. e  Andreyeva T.( 2012). Obesity and motor skills among 4 to 6-year 

old children in the united states: nationally-representative surveys.  

http://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2431-12-28 

 

 

 

o Carrión, M.A.( 2009). el desarrollo nutricional y su influencia en las destrezas 

motrices de los niños del primer año de educación básica de las escuelas “mater dei” 

y “la dolorosa” de la ciudad de loja. año lectivo 2008 – 2009.lineamientos 

propositivos. Universidad Nacional de Loja. Ecuador: Loja. 

 

o Chávez, M.C., M.P.H., Homero Martínez, M.C., Noé Guarneros, Psic., Lindsay 

Allen, e Gretel Pelto. ( 1998). Nutrición y desarrollo psicomotor durante el primer 

semestre de vida. Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán. Vasco de 

Quiroga 15, Tlalpan, 14080 México, D.F., México. 

 

 

o Luci Pfeiffer Miranda, P.L., Rosa Resegue, R.e Figueiras A.(2003). A criança e o 

adolescente com problemas do desenvolvimento. Jornal de pediatria, 0021-

7557/03/79-Supl.1/S33. Sociedade brasileira de pediatria.  

 

o Marques, I.,  Basso, L., e Ronque, E.(2007). Relationship between body mass index 

and gross motor skills in 4 to 6 year-old children. Revista brasileira de medicina do 

esporte, Vol. 13, Nº 4. 

 

o Marramarco, C.A., Krebs, R.J., Valentini, N.C., Ramalho, H.M., Libardoni dos 

Santos, J.O. e  Nobre. G.C. (2012). Crianças desnutridas Pregressas, com sobrepeso 

e obesas apresentam desempenho motor pobre. Revista de Educação Física, 23:2, p. 

175-182, 2. DOI: 10.4025/reveducfis.v23i2.13002. 

 

o Matos, Philipe (2013) Associação entre o Espaço Físico escolar em relação ao 

quociente motor grosso de crianças entre 05 e 06 anos. Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro. 

 



17 
 

o Pazin, J.,  Schlickmann Frainer, D.E. e Moreira D. (2006). Crianças obesas têm 

atraso no desenvolvimento motor Revista Digital - Buenos Aires - Año 11 - N° 101 

- Octubre de 2006, Brasil. 

  

 

o Segura, E.F.(n.p). Manejo práctico del niño obeso y con sobrepeso en pediatría de 

atención primaria. Pediatra. Centro de Salud de Salobreña.Granada. 

 

o Wesley O’ Brien, Sarahjane Belton & Johann Issartel (2016) The relationship 

between adolescents’ physical activity, fundamental movement skills and weight 

status. Journal of Sports Sciences, 34:12, 1159-1167, DOI: 

10.1080/02640414.2015.1096017. 

 

 

 

 

 

 


