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Introdução. O Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação (TDC) é uma alteração motora que compromete 
a vida funcional de crianças em idade escolar. Por envolver múltiplos fatores causais, estudos sobre TDC requerem 
a inclusão de variáveis que considerem o contexto social e demográfico dessas crianças, o que possibilitaria maior 
compreensão de potenciais fatores associados ao risco de TDC entre escolares. Objetivo. Identificar fatores sociode-
mográficos associados ao rastreamento positivo para o TDC entre escolares de 7 a 10 anos de idade. Método. Trata-
se de um estudo transversal realizado com crianças de 7 a 10 anos de escolas públicas e privadas de São Carlos-SP. 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa com seres humanos da Universidade Federal de São Carlos 
(CEP/UFSCar), com número CAEE: 47091115.0.0000.5504. Para o rastreamento do TDC, utilizou-se o Developmental 
Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ) e um questionário para identificação das variáveis referentes às questões 
sociais e demográficas das famílias das crianças. Foram entregues 863 envelopes contendo o DCDQ e o questionário 
sociodemográfico, além do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) diretamente as crianças em quatro es-
colas. Desse total, retornaram 509, sendo que 361 foram considerados válidos para análise no estudo. Os dados foram 
analisados por meio da estatística descritiva, com frequências relativas e absolutas. Utilizou-se o Odds Ratio (OR) com 
intervalo de confiança de 95% para verificar associação entre as variáveis sociais e demográficas com o rastreamento 
de TDC entre as crianças, tendo o rastreamento de TDC como variável independente e os fatores sociodemográficos 
como variáveis dependentes. Resultados. A média de idade das crianças foi de 7,97 anos (DP=0,95) e a média de 
idade dos informantes foi de 35,75 anos (DP=9,12). O rastreamento positivo para TDC foi observado em 28,5% das cri-
anças. Dentre os fatores sociodemográficos analisados, estiveram associados com o rastreamento positivo para TDC: 
cuidador não praticar exercício físico (OR=1,78; IC: 1,09 – 2,88); o cuidador realizar tratamento para a saúde, quando 
esse possuía alguma doença (OR=0,34; IC: 0,17-0,68). Questões relativas à renda e a escolaridade dos cuidadores não 
foram associados ao rastreamento de TDC. Conclusão. Observou-se que cuidadores mais sedentários parecem 
perceber de forma mais sensível restrições motoras nas crianças, e que realizar tratamento quando da presença de 
alguma doença, faz com que o cuidador perceba maiores comprometimentos motores nas crianças. Isso evidencia a 
necessidade de se pensar em estratégias de intervenções que envolvam a família da criança com risco para TDC.

Descritores: Destreza motora; Transtornos das habilidades motoras; Criança.
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