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Introducao: Para o sucesso do tratamento é recomendado que as intervenções sejam desenvolvidas com a participação das famílias,
abordando o contexto social e incentivando o desenvolvimento de habilidades no ambiente em que as crianças permanecem. O
tratamento associado ao treinamento dos pais geram resultados mais eficazes no desenvolvimento motor.

Objetivos: O objetivo desse estudo foi observar se a satisfação dos pais e a participação ativa da família, em relação as suas queixas
principais (QP), influencia no tratamento fisioterapeutico de crianças com diferentes disfunções neuropsicomotoras

Método: Estudo realizado na UNB, período de coleta de dados ocorreram entre fevereiro de 2015 a fevereiro de 2016. . A avaliação foi
composta por uma entrevista para apurar a queixa principal dos pais, aplicação do Inventario Portage Operacionalizado e o questionário
de satisfação,elaborado para avaliar o nível de satisfação dos pais com a terapia proposta. Os responsáveis eram orientados a relatar a QP
e pontuar a percepção deles em relação ao desempenho do filho diante daquela queixa e o nível de satisfação com o desempenho. Foi
utilizada uma escala tipo Likert, de 0 a 10, sendo 0 extremamente insatisfeito e 10 muito satisfeito. Este questionário foi aplicado antes e
após o período de intervenção e foram confeccionadas as cartilhas e entregues aos pais mensalmente para continuidade do treino em
domicilio diariamente.

Resultados: Participaram deste estudo 23 crianças, com idade entre 0 meses e 3 anos. Sendo dez crianças com SD, nove crianças com
ECNPI, quatro crianças prematuras. No escore total do IPO para todas as crianças, houve aumento após a intervenção (diferença
média=20,45±5,69; p=0,002) e manutenção do escore após o follow-up (p=1,0). No questionário de desempenho e satisfação, houve
aumento da percepção de desempenho e satisfação em relação às QP antes e depois da intervenção, sendo, respectivamente, o grupo 1
(SD) (p=0,001 e p=0,0002), o grupo 2 (ECPNI) (p=0,001 e p=0,0003) e o grupo 3 (prematuros) (p=0,007 e p=0,0007).

Conclusão: Um programa de intervenção centrado na individualidade da criança e em suas limitações específicas, associado a
orientações domiciliares,traz mais benefícios ao paciente e a família elevando a satisfação e permitindo que família se identificasse como
parte do processo para contribuir na reabilitação do seu filho e alcançar a QP."
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