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DESENVOLVIMENTO INFANTIL EM CRIANÇAS DE 8 A 12 MESES DE IDADE ATENDIDAS PELO PROJETO SER SAUDÁVEL EM RIO GRANDE - 
RS 

ALINE ALVES VELEDA; MARIA CRISTINA FLORES SOARES 

Teve como objetivo avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor em crianças de 8 a 12 meses indicadas como de risco ao nascer pelo 
Projeto Ser Saudável; no município do Rio Grande, RS. Participaram 220 crianças consideradas de risco residente e não residentes em 
áreas de abrangência da Estratégia Saúde da Família (ESF) e crianças de não risco e que residiam em áreas não acompanhadas pela ESF. 
Para a coleta de dados foram utilizados o Teste de Triagem de Desenvolvimento de Denver II, a avaliação antropométrica e um 
questionário estruturado. Os dados coletados foram analisados por meio de análises bivariadas e multivariadas. Na primeira foram 
identificadas associaçãões com desfecho a renda, número de consultas pré-natal, esquema de vacinação completo, orientações da família 
sobre desenvolvimento infantil e estado nutricional da criança. Após o ajuste entre as variáveis mostraram-se significativamente 
associado com a suspeita de atraso no DNPM: a renda, sendo o risco maior entre as famílias que recebem menos de dois salários 
mínimos; o número de consultas no pré-natal, quando a mãe realizou menos de seis consultas; e o estado nutricional. Os resultados 
mostram que neste estudo entre todos os fatores considerados como um critério de risco para a criança ao nascer, apenas um aspecto 
relacionado ao pré-natal esteve significativamente associado a suspeita de atraso no DNPM. Esses dados sugerem a necessidade de um 
replanejamento desta política, visto que outros critérios poderiam ser incluídos nas condições de risco, principalmente a renda familiar. 
Além disso, há a necessidade de uma qualificação dos profissionais de saúde para a vigilância do desenvolvimento infantil, bem como a 
qualificação do pré-natal, utilizando-o como um momento de educação em saúde. Assim, acredita-se que este estudo possa contribuir 
com subsídios para a atenção à saúde infantil, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento neuropsicomotor.  
  

  

  

 




