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Introdução e objetivos: Os primeiros anos de vida são fundamentais para
o desenvolvimento humano. A prematuridade e a desnutrição, dentre outros
fatores de risco, têm sido relacionadas à morbidade de crianças, levando ao
atraso do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM). Sendo assim, a
avaliação do DNPM, bem como o contexto em que estas crianças estão
inseridas é de suma importância. Assim, objetivou-se avaliar o DNPM e
relacionar com fatores ambientais e sociodemográficos, de crianças de 0 a
36 meses de idade.

Métodos: Foi realizada uma busca nos registros do Centro Viva Vida de
Referência Secundária (CVVRS) para seleção de todas as crianças que
possuíam os critérios de inclusão no estudo e foi realizada uma visita
domiciliar, onde a avaliação foi realizada. Foram utilizados os seguintes
instrumentos: (1) Formulário semiestruturado próprio, sobre dados pré, peri
e pós-natais da criança; (2) Inquérito da Associação Brasileira de Empresas
de Pesquisa - ABEP, para classificar os níveis econômicos; (3) DENVER II
para avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor e (4) HOME Inventory –
HOME que avalia a qualidade do estímulo doméstico (CAAE:
39495414.2.0000.5108).

Resultado: Foram avaliadas 30 crianças, sendo 50% do sexo masculino,
com média de idade de 15, 6 meses (±8,9 meses), 66,7% delas nasceram
pré-termas e com baixo peso e 66,7% das crianças apresentaram
intercorrência neonatal . Em relação à família das crianças, 66,7% viviam
em famílias biparentais. Em relação ao DNPM 56,7% apresentaram
resultado normal no teste DENVER II, sendo o domínio linguagem o que
apresentou a maior porcentagem de Cautela e/ou Atraso (33,3%). Pelo teste
Qui-quadrado foi encontrada relação significativa entre DNPM e
intercorrência neonatal (p=0,009), bem como DNPM e tipo da família
(p=0,03). Também foi encontrada relação significativa entre o DNPM e a
escala I (p=0,03) do HOME.



Discussão e conclusão: Achados da literatura mostram que crianças
nascidas prematuras possuem maior risco de atraso da linguagem, assim
como no estudo. A construção familiar monoparental e intercorrências
neonatais está associado ao pior desenvolvimento da criança. Também
houve relação significante entre o DNPM e a subescala I (receptividade dos
pais) do teste HOME. Assim, conclui-se que há relação entre o DNPM e os
fatores: constituição familiar, intercorrências neonatais e ambiente
doméstico.
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