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Introdução e objetivos: A avaliação do desenvolvimento infantil fornece
dados para a identificação de estratégias terapêuticas específicas para
crianças com alteração no comportamento motor. A identificação dos
objetivos de tratamento devem ser centrados na família e em suas
expectativas, visando a inserção da criança no contexto familiar. O objetivo
foi comparar e correlacionar os escores do Inventário Portage
Operacionalizado (IPO) preenchido pelo fisioterapeuta e pais de crianças
com diferentes condições de saúde.

Métodos: Trata-se de um estudo transversal, que participaram um
fisioterapeuta e 17 pais de crianças com alteração do desenvolvimento
infantil. Para a avaliação das crianças, foi utilizado o escore total do IPO. Os
pais foram orientados a marcar os itens do IPO de acordo com que
consideravam que seus filhos realizavam e o fisioterapeuta, previamente
treinado com as orientações descritas por Aiello e Willimas (2001), foi
orientado a marcar os itens do IPO visualizados durante o processo de
avaliação. Ao final, foram gerados dois escores, sendo um obtido pelas
respostas dos pais de cada criança e outro pelo fisioterapeuta. Após, foi
realizada análise comparativa e de correlação entre estes dados.

Resultado: Participaram deste estudo, 17 pais de crianças com diferentes
condições de saúde, incluindo Síndrome de Down, encefalopatia não
progressiva da infância, prematuridade e outras síndromes raras que foram
encaminhadas para reabilitação com queixa de alteração no
desenvolvimento neuro-psico-motor. Após a análise dos dados de
comparação dos escores do IPO obtidos pelas avaliações dos pais e do
fisioterapeuta, pode-se observar ausência de diferença entre eles (t=-1,37;
p=0,19). Entretanto, a análise de correlação entre as avaliações mostrou
concordância moderada (r=0,58, p=0,02), mostrando uma associação de
25% entre o escore identificado pelos pais em relação ao identificado pelo
fisioterapeuta.



Discussão e conclusão: O desenvolvimento infantil, avaliado pelo IPO, é
semelhante ao se considerar a visão dos pais e do fisioterapeuta. Entretanto,
a correlação entre os dados foi moderada, sugerindo a possibilidade de
haver itens do IPO divergentes, podendo ser subestimados pelo
fisioterapeuta e/ou superestimados pelos pais. Os resultados sugerem a
necessidade de avaliar o desenvolvimento infantil considerando as duas
visões: pais e fisioterapeuta, que poderá favorecer a prática centrada na
criança e na família.
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