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Introdução e objetivos: 
Atrasos no desenvolvimento decorrentes de distúrbios neuropsicomotores resultam 
não só em déficits neuromotores, como também déficits em habilidades do cotidiano 
como atividades de auto-cuidado, limitações em atividades sociais e cognitivas, o que 
pode acarretar alterações na qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS). O objeto 
do trabalho foi analisar a QVRS de crianças com distúrbios do desenvolvimento 
atendidas no setor fisioterapia de uma instituição em Vitória da Conquista/BA.  
 
Métodos: 
Estudo descritivo, observacional e transversal, de caráter quantitativo, aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 30537914.5.0000.5578). Participaram do estudo 
50 crianças de 2 a 5 anos, de ambos os gêneros, e suas respectivas mães ou 
responsáveis, 25 com distúrbios do desenvolvimento (G1) e 25 com desenvolvimento 
típico (G2) matriculados em uma creche municipal. Foi utilizado o questionário de QVRS 
PedsQL 4.0 e uma ficha para caracterização da amostra.  
 
Resultado: 
Existe uma interferência negativa na QVRS no G1 quando comparadas com o G2 em 
todos os domínios, sendo que os mais acometidos foram: aspectos emocionais 
(p=0,0084), capacidade física (p<0,0001) e saúde psicossocial (p<0,0001) (GRÁFICO 
2, TABELA 2).  
 
Discussão e conclusão: 
Estudos onde foi avaliado a QVRS de crianças com Síndrome de Down e outras 
deficiências, verificou-se a mesma diferença entre os grupos no PedsQL também em 
todos os seus domínios, demonstrando que a QVRS das crianças com distúrbios do 
desenvolvimento apresenta pontuações significativamente inferiores quando 
comparadas com aquelas com desenvolvimento típico. Assim, como no estudo no qual 
se avaliou a QVRS em portadores de doença falciforme através do PedsQL 4.0, 
observando que há limitações nos diversos aspectos da QVRS, onde os escores 
mostraram-se diminuídos em todos os aspectos quando comparados com crianças sem 
síndrome. Já num outro estudo que avaliou a QV de crianças com Distrofia Muscular de 
Duchene foi demonstrado que as mesmas têm uma boa QV, mesmo com todas as 
limitações impostas pela doença. A qualidade de vida relacionada à saúde das crianças 
com distúrbios do desenvolvimento apresenta prejuízos em sua QVRS pela perspectiva 
dos pais, quando comparada com crianças com desenvolvimento típico da mesma faixa 
etária.  
 
 
 
 
 
 


