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Introducao: A detecção precoce dos riscos para alterações do desenvolvimento é fundamental para a intervenção oportuna e
minimização dos danos funcionais. O método de avaliação com melhor valor preditivo para detecção destas alterações é pelos General
Movements Assessment (GMA), porém a mais utilizada é a Escala Motora Infantil de Alberta (EMIA).

Objetivos: Verificar a validade do GMA com um mês de idade para predizer o desfecho do desenvolvimento motor pela EMIA aos seis
e 12 meses.

Método: Estudo observacional longitudinal com 45 recém-nascidos e lactentes do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo,
avaliados no primeiro mês de idade (corrigida, se prematuros) pelos GMA, e de um a 12 meses pela EMIA. Foi realizada análise
descritiva e testes de kappa e curva roc para a comparação entre as avaliações.

Resultados: Os participantes (masculino =51,1%) apresentaram idade gestacional média de 34 semanas; 57,7% apresentaram alteração
em pelo menos uma avaliação pelos GMA, com predomínio do repertório pobre enquanto 46,6% apresentaram alguma alteração na
EMIA. A maioria (85,7%) apresentou avaliações normais aos 12 meses de idade pela EMIA; os com riscos para atraso motor também
tiveram GMA anormais em toda sua trajetória. Os writhing movements apresentaram sensibilidade de 78,6% e especificidade de 100%
para predição do desenvolvimento pela EMIA aos 6 meses de idade, e sensibilidade de 75% e especificidade em 100% para o
desenvolvimento com 12 meses de idade.

Conclusão: Foi possível observar um grande número de participantes com GMA alterados, apresentando alto valor preditivo para o
desfecho do desenvolvimento motor aos 6 e aos 12 meses de idade. Aos 12 meses de idade a maioria dos participantes apresentaram
desenvolvimento motor normal pela EMIA, podendo ser devido a intervenção fisioterapêutica."
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