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Introdução e objetivos: A avaliação e quantificação do desenvolvimento
neuropsicomotor é necessária para o acompanhamento de crianças que
apresentam disfunções relacionadas ao comprometimento neurológico,
permitindo a identificação de estratégias de tratamento específicas. Desta
maneira, o objetivo deste estudo foi descrever o comportamento motor, com
o uso da ficha de registro do Inventário Portage Operacionalizado (IPO) de
crianças com disfunções neuropsicomotoras relacionadas a diferentes
condições de saúde.

Métodos: Trata-se de estudo transversal observacional. Foram 18
recrutadas crianças, com idade entre 2 meses e 3 anos,com atraso no
desenvolvimento neuropsicomotor, encaminhadas para abordagem
fisioterapêutica, que ainda não apresentavam marcha independente.Após a
avaliação inicial, foi realizada entrevista com os responsáveis e utilizada a
Ficha de Registro do IPO para avaliação do comportamento motor destas
crianças, por dois avaliadores previamente treinados. Para a análise dos
dados, foi realizada estatística descritiva, com identificação da porcentagem
de itens da IPO para cada domínio do IPO (auto cuidado, estimulação
infantil, socialização, cognição e linguagem) e escore total para cada grupo.

Resultado: Participaram do estudo 11 crianças com Síndrome de Down
(média de idade: 16 meses), 4 crianças com encefalopatia crônica não
progressiva da infância (média de idade: 20 meses), e 3 crianças prematuras
que apresentavam atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (média de
idade 14,5 meses). Foram analisados os domínios do IPO para cada grupo.
Para o domínio desenvolvimento infantil, o grupo com SD apresentou escore
médio 64,42%±23,78%, o grupo com encefalopatia apresentou escore médio
de 45,18%±31,22% e com atraso apresentou 49,94%±2,77%.

Discussão e conclusão: O IPO possibilitou avaliar e descrever o
comportamento neuropsicomotor de crianças com diferentes condições de
saúde nas cinco áreas de desenvolvimento, incluindo motricidade, cognição,
linguagem, socialização e autocuidados e estimulação infantil. Desta



maneira, a IPO permitiu avaliar a criança, abordando todos os aspectos que
influenciam sobre o desenvolvimento motor, guiando o terapeuta na tomada
de decisão na elaboração de estratégias de tratamento específicas.
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