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Introdução e objetivos: A intervenção precoce, baseada em tarefas
específicas, para crianças com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor
(ADNPM) pode favorecer a aquisição de novas habilidades motoras e
participação destas crianças no contexto familiar e de lazer. O objetivo foi
verificar a influência de um programa de treinamento motor baseado em
tarefas motoras definidas a partir do Inventário Portage Operacionalizado
(IPO) de crianças com disfunções neuropsicomotoras relacionadas a
diferentes condições

Métodos: Trata-se de estudo experimental não controlado. Foram 18
recrutadas crianças com ADNPM. Após a avaliação inicial, foi realizada
entrevista com os responsáveis e utilizada o IPO para avaliação do
comportamento motor destas crianças. Após, foi realizado um programa de
treinamento motor orientado a tarefas específicas, baseado nas limitações
funcionais das crianças (treinamento individualizado, 1sessão/semana,
1hora/dia, associado à elaboração de cartilha específica individualizada e
modificada mensalmente para a realização em ambiente domiciliar
diariamente, associado ao uso do diário de atividades), por 4 meses. Foi
realizada a análise comparativa da variação pré e pós intervenção.

Resultado: Participaram do estudo 11 crianças com Síndrome de Down
(média de idade: 16 meses), 4 com encefalopatia crônica não progressiva da
infância (média de idade: 20 meses), e 3 prematuras com ADNPM (média de
idade 14,5 meses). Foram analisados os domínios do IPO para cada grupo.
Após o período de intervenção, todas as crianças apresentaram aumento no
escore do IPO. Para as crianças com SD, o aumento do escore da IPO foi de
26,34%, enquanto para aquelas com encefalopatia, o aumento foi de 85,03%
e para aquelas prematuras, o aumento foi de 42,23%.

Discussão e conclusão: Pode-se observar que um programa de intervenção
fisioterapêutica baseada em tarefas específicas foi capaz de melhorar as
características relacionadas ao comportamento motor de crianças com



diferentes condições de saúde. Assim, sugere-se a necessidade de avaliar e
elaborar estratégias de tratamento em reabilitação considerando as
especificidades da criança e não as características da condição de saúde ou
sinais e sintomas relacionados à doença, mas à especificidade de cada
indivíduo.
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