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Introducao: O método de avaliação pelos general movements (The General Movement Assessment - GMA) consiste numa ferramenta
importante, de alto valor preditivo para a detecção precoce de déficits neurológicos em lactentes até os cinco meses de idade; porém
ainda não é largamente utilizada, principalmente em países em desenvolvimento.

Objetivos: Desenvolver um checklist capaz de descrever os padrões normais e anormais dos general movements (GMs) a fim de guiar
iniciantes no método de avaliação dos GMs, e verificar se a sua pontuação diferencia os padrões normais dos anormais.

Método: Vinte vídeos de 16 lactentes (sete masculino), filmados entre 31 e 45 semanas pós-menstrual, foram avaliados por três
fisioterapeutas que aplicaram o recém elaborado GM checklist à GMA. Foram analisadas a confiabilidade inter- e intra-examinador para
a avaliação categórica pelos GMs (coeficiente Kappa) e para a avaliação pelo checklist (pontuação entre 0 e 26; valores de ICC). A
satisfação dos examinadores em relação à aplicação do checklist foi avaliada por meio de questionário (pontuação 10 indicando máxima
satisfação).

Resultados: A satisfação dos examinadores variou entre 8,44 e 9,14, mostrando-se elevada. A mediana da pontuação do checklist dos
nove vídeos com GMs normais foi significantemente maior do que a dos 11 vídeos com GMs anormais (26 vs.11, p<0,001). A
pontuação do checklist também conseguiu diferenciar os GMs de repertório pobre (mediana=13) dos cramped synchronized (mediana=7;
p=0,002). A confiabilidade inter- e intra-examinador se mostrou: (i) boa a excelente (Kappa=0,68-1,00) entre GMs normais vs. anormais;
(ii) considerável a excelente (Kappa= 0,56-0,93) entre as quarto categorias dos GMs; (iii) boa a excelente (ICC=0,77-0,96) com o
checklist.

Conclusão: O GM checklist provou ser uma ferramenta importante para guiar a avaliação dos GMs e o seu sistema de pontuação tem o
potencial para auxiliar no acompanhamento do desenvolvimento e intervenções terapêuticas em lactentes de risco."
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