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Introdução. O processo que relaciona a idade com as mudanças no comportamento motor é descrito como 
desenvolvimento motor, seu aprendizado gradativo permite a criança adquirir controle da motricidade fina e 
global, noções de lateralidade, esquema corporal e orientação espacial, permitindo-a desempenhar suas ativi-
dades cotidianas. Estes elementos psicomotores estão diretamente relacionados ao estado de saúde mental e 
quando alterados podem prejudicar as relações do individuo consigo mesmo, com o outro e com o ambiente, 
levando a uma diminuição na sua qualidade de vida. Objetivo. Avaliar o desempenho psicomotor em crianças 
assistidas pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infantojuvenil de Maceió. Material e Método. Este 
trabalho só teve o seu inicio após a aprovação pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual de Ciências da 
Saúde de Alagoas (parecer nº331.810/2014). Trata-se de um estudo de caráter transversal, de abordagem quan-
titativa, através de aplicação individual da Escala de Desenvolvimento Motor de Rosa Neto em 29 crianças de 5 
a 10 anos de idade, com transtornos mentais em tratamento no CAPS infantojuvenil de Maceió. Resultados. 
Foram avaliadas 28 crianças atendidas no CAPS Infantojuvenil de Maceió, com média de idade cronológica (IC) 
de 92,07 meses, o que equivale a 7,67 anos, de ambos os sexos. A idade motora geral (IMG) foi de 79,6 meses. 
Em relação aos valores encontrados para idades motoras de cada elemento, todos apresentaram atraso quando 
comparado a IC. Os elementos que apresentaram maior atraso foi equilíbrio (79,92), esquema corporal (67,92) 
e organização espacial (74,78). Através dos valores da média da IC e da IMG, foi calculado o QMG (Quociente 
motor global), chegando ao valor de 86,53 apresentando-se na faixa “Normal Baixo”. Os estudos apontaram para 
uma qualidade de vida satisfatória das crianças, porém com um déficit no desempenho psicomotor de todos os 
elementos avaliados, especialmente em: esquema corporal, organização espacial e equilíbrio. Conclusão. 
Os resultados aqui apresentados evidenciam a deficiência psicomotora nas crianças, em especial nos elementos 
psicomotores: equilíbrio, organização espacial e temporal, apontando para a necessidade da reformulação dos 
planos terapêuticos dentro do CAPS infantojuvenil, a fim de que estes atendam necessidades individuais de 
cada criança e assim sejam capazes de minimizar os danos já instalados e prevenir outros agravos. 
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