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Introducao: A detecção precoce de anormalidades no desenvolvimento pode evitar o agravamento e perpetuação de dificuldades,
contribuindo para uma melhor inserção biopsicosocial da criança. Avaliações periódicas nos primeiros 18 meses podem auxiliar na
prevenção e orientação de programas de saúde específicos.

Objetivos: Traçar um perfil de desenvolvimento de crianças aparentemente saudáveis de acordo com dois instrumentos e com o tipo de
creche que frequentam.

Método: 65 crianças de seis a 18 meses frequentadoras de três creches (1 particular e 2 públicas) foram avaliadas três vezes por dois
instrumentos: a Alberta Infant Motor Scale (AIMS) e o Teste de Triagem de Desenvolvimento de Denver II (TDII). Os resultados
encontrados nas creches públicas e privada foram comparados pelo teste de Qui-Quadrado ou Fisher dependendo da normalidade ou não
dos dados. Foi efetuada uma análise de concordância entre as escalas, assim como entre os resultados de acordo com o tipo da creche
além da organização, sumarização e descrição do conjunto de dados. O projeto encontra-se em consonância com o estabelecido na
Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 e foi aprovado pelo respectivo CEP sob o número de Parecer 872.217.

Resultados: A frequência total de crianças suspeitas/anormais foi de 32,3%, sendo 9% apenas pela AIMS e 27,7% pelo TDII. A
concordância entre as duas escalas foi baixa (kappa=0,13) e não houve diferença estatística entre os resultados encontrados nas creches
públicas e privada pela AIMS (p=0,68) ou pelo TDII (p=0,13).

Conclusão: É importante acompanhar o desenvolvimento infantil nessa faixa etária, visto que foram encontradas alterações significativas
em crianças aparentemente saudáveis e de baixo risco. Unidades de Educação Infantis públicas e particulares podem apresentar um
padrão similar de desenvolvimento independente da realidade, rotinas e perfil dos profissionais atuantes."
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