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Introdução e objetivos: A avaliação do desenvolvimento infantil possibilita
identificar habilidades em defasagem, orientar e fornecer informações sobre
as intervenções realizadas. O Inventário Portage Operacionalizado (IPO) é
um instrumento de avaliação do desenvolvimento infantil que permite a
elaboração de uma intervenção individualizada, mas não há estudos que
avaliem as suas propriedades psicométricas. O objetivo deste estudo foi
analisar a confiabilidade inter-examinador do IPO em avalição
neuropediátrica.

Métodos: Participaram deste estudo 23 crianças com atraso no
desenvolvimento neuropsicomotor, associado a diferentes
comprometimentos neurológicos, encaminhadas para acompanhamento
fisioterapêutico. Todos tiveram seus comportamentos avaliados pelo uso do
IPO por um primeiro avaliador. O procedimento foi filmado e,
posteriormente, disponibilizado à 6 avaliadores previamente treinados para
o uso do IPO. Para análise da confiabilidade por pares de examinadores, foi
utilizado o Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) para a análise da
confiabilidade dos dados de pares de avaliadores a fim de verificar a
concordância entre os dados, considerando nível de significância de α=0,05.

Resultado: As crianças foram divididas em dois grupos, classificados pela
presença ou não de marcha. O grupo 1 foi composto por 18 crianças com
média de idade de 1 ano e 5 meses, 5 com Síndrome de Down, 6 com
paralisia cerebral, 3 prematuros, 2 com microcefalia, 1 com
mielomeingocele e 1 com Síndrome de West, sendo 8 do sexo feminino. O
grupo 2 por 5 crianças com média de idade 3 anos e 3 meses, 3 com
Síndrome de Down, 1 com Síndrome Carey Fineman Ziter e 1 com alteração
osteomioarticular, sendo 4 do sexo feminino. Para o grupo 1, a confiabilidade
inter-examinador foi quase perfeita (ICC=0,95; p<0,0001) e para o grupo 2,
a confiabilidade também foi considerada como quase perfeita (ICC=0,95;
p=0,001).



Discussão e conclusão: A análise dos dados permitiu observar
concordância quase perfeita entre os avaliadores, sugerindo que o IPO possa
ser utilizado na prática clínica para avaliar crianças com diferentes faixas
etárias, habilidades motoras e condições de saúde. Portanto, o IPO é um
instrumento de avaliação do desenvolvimento infantil que permite identificar
a ocorrência do comportamento avaliado, possibilitando o planejamento de
intervenções específicas nos diferentes contextos de interação da criança.
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