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O presente estudo tem como objetivo comparar as influências de um programa fisioterapêutico ambulatorial ou 
domiciliar no desenvolvimento neuropsicomotor de crianças nascidas pré - termo. Foram selecionadas 11 crianças do 
arquivo de registro do Hospital da Criança Santo Antônio, através do CID P0.73. O programa se desenvolveu de 
Outubro de 2003 a Janeiro de 2004. Os familiares responsáveis assistiram a uma palestra de instrução e a um vídeo 
de demonstração do protocolo de exercícios e responderam a um questionário de Critérios de Classificação Brasil do 
IBGE/2000. As crianças selecionadas foram divididas em grupo ambulatorial, com 6 participantes (2 do sexo 
feminino e 4 do sexo masculino) e grupo domiciliar, com 5 participantes(3 do sexo feminino e 2 do sexo masculino). 
Ambos os grupos foram acompanhados por 12 semanas, tendo sido avaliados pelo Teste de Triagem de Denver 
II(TTDD II) no início e no final do programa. O grupo ambulatorial era atendido no ambulatório de fisioterapia 
motora do HCSA, duas vezes na semana, com terapia motora individual, durante 30 minutos. O grupo domiciliar 
recebeu a orientação de realizar o protocolo de exercícios por seus familiares, também duas vezes na semana em suas 
residências. Os responsáveis de ambos os grupos foram orientados para que pudessem realizar nos outros dias da 
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semana o protocolo de exercícios, se assim desejassem. Os resultados do Teste de Triagem deDesenvolvimento de 
Denver II na primeira e na última avaliação mostraram decréscimo dos itens de atenção e falha na maioria das 
categorias propostas. Essa tendência de decréscimo dos itens de atenção e falha é sugestiva da resposta positiva do 
programa como intervenção motora em ambos os grupos pesquisados. 
 




