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Introducao: O Desenvolvimento Neuropsicomotor (DNPM) é complexo e dinâmico e sofre influências de vários fatores, o que em
crianças menores de 3 anos (período crítico), podem predispor a riscos e atrasos no DNPM, especialmente em casos de pobreza, saúde e
nutrição deficitárias, e falta de cuidados e estimulação adequados.

Objetivos: Verificar as associações/correlações entre o DNPM, fatores socioeconômicos e estimulação recebida de crianças até três anos
do “Programa Leite das Crianças” (PLC) a partir do modelo Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde de
Crianças e Jovens (CIF-CJ), no contexto do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Método: Estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Saúde da UFPR, CAAE: 57193516.6.0000.0102, no qual participaram
19 crianças de 7-35 meses (19,42±9,11anos) de uma cidade da região metropolitana de Curitiba/PR. Os avaliadores foram dois
fisioterapeutas e um terapeuta ocupacional familiarizados e treinados para a aplicação dos instrumentos. As avaliações consistiram na
aplicação de instrumentos, escolhidos após análise dos principais domínios a serem classificados pela CIF-CJ, sendo eles: entrevista
semiestruturada, questionário socioeconômico da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa para o Brasil (ABEP, 2015), Teste de
Triagem de Desenvolvimento de Denver II, Affordances in the Home Environment for Motor Development (AHEMD) de 3 a 18 meses e
de 18 a 42 meses. Para as análises de associação e correlação utilizaram-se os testes de correlação rô de Spearman e teste exato de Fisher.

Resultados: 9 (47,37%) crianças apresentaram o DNPM questionável. A idade esteve correlacionada com a AHEMD para estimulação
recebida (rs=0,527, p=0,021), para motricidade global (rs=-0,550, p=0,015) e motricidade fina (rs=-0,519, p=0,023). O peso ao nascer
(>2500g) teve correlação com uma melhor condição socioeconômica (rs=0,556, p=0,013). Quanto melhor a classificação de renda,
melhor o escore de motricidade global da AHEMD (rs=0,471, p=0,042) e escore geral da AHEMD (rs=0,490, p=0,033). Quanto menor a
escolaridade do chefe da família, maior a chance da criança apresentar déficit nutricional (magreza) (rs=0,507, p=0,027).

Conclusão: Verificou-se associação da condição socioeconômica e estimulação recebida, o que ratifica a necessidade da CIF-CJ para
planejar ações na atenção básica, permitindo que crianças em risco ao DNPM sejam incluídas em programas de intervenções precoces,
de forma viabilizar o NASF enquanto espaço de promoção do DNPM. "
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