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Introducao: Avaliações do desenvolvimento na primeira infância auxiliam na orientação de programas de saúde específicos. A escassez
de instrumentos para nossa população interfere nesse processo. Vários estudos vêm utilizando a Alberta Infant Motor Scale (AIMS) com
esse objetivo, uma curva de classificação a partir de dados de crianças brasileiras foi proposta.

Objetivos: Verificar o percentual de anormalidades no desenvolvimento em lactentes de 6 a 18 meses avaliando a concordância entre
duas curvas de referência da AIMS (Canadá e Brasil).

Método: 33 crianças hígidas, frequentadoras de uma creche pública do Estado do Rio de Janeiro foram avaliadas pela Alberta Infant
Motor Scale (AIMS). O desenvolvimento das crianças incluídas foi classificado da seguinte forma: percentil 50-90% (desenvolvimento
normal), percentil 25% (desenvolvimento normal, porém limítrofe), percentil ≤ 10% ou > 5% (desenvolvimento suspeito) e percentil ≤
5% classifica o comportamento motor como de alto risco para o desenvolvimento de anormalidades. A classificação do desenvolvimento
de acordo com a idade foi realizada com base nas curvas de referência originais da escala (Canadá - C) e na curva brasileira(B). Utilizou-
se a análise de concordância entre as curvas para cada uma das classificações e outra análise com os resultados totais encontrados entre
as duas curvas de referência através do Teste Kappa. O estudo encontra-se em consonância com a Resolução nº 466, de 2012, e foi
aprovado pelo respectivo CEP sob o número de Parecer 835479.

Resultados: Foram encontradas 4 (12%) crianças com desenvolvimento anormal em C e B [kappa=1]; 6 (18%) com desenvolvimento
suspeito em C e B [kappa=0,62]; 7 (21% - C) e 10 (30% - B) foram classificados como normais, porém limítrofes [kappa=0,61] e 16
(49% - C) e 13 (39% - B), com desenvolvimento normal [kappa=0,76]. A concordância total entre as duas curvas de referência foi
substancial (kappa=0,74).

Conclusão: Alterações significativas em crianças consideradas hígidas e de baixo risco, destacam a importância do acompanhamento. Os
resultados demonstram correlação forte entre as curvas Brasil e Canada sugerindo que o desenvolvimento motor brasileiro pode ser
similar ao canadense. Mais estudos são necessários para ampliar a amostra e confirmar os resultados encontrados."
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