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INTRODUÇÃO: Sabendo da importância do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) adequado para a aquisição de potencialidades individuais, a Secretaria Municipal de Saúde criou o projeto Ser Saudável, o qual foi elaborado sobre a necessidade local de integração das práticas de saúde, tendo como prioridade proporcionar através do atendimento à família, uma abordagem eficaz aos principais grupos de risco do município, que são a mulher e a criança. Suas ações evidenciam a redução da mortalidade infantil e o acompanhamento do desenvolvimento das crianças que tenham um risco maior de adoecer e morrer. OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo avaliar o DNPM de crianças consideradas de risco por ocasião do nascimento e acompanhadas durante o primeiro ano de vida pelo Programa Saúde da Família (PSF) no município do Rio Grande, RS. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo quantitativo transversal, sendo incluídas na pesquisa as crianças com idade entre 0 e 12 meses, residentes em áreas atendidas pelo PSF e identificadas pelos critérios de risco do Projeto Ser Saudável. Serão avaliados três grupos: A: crianças consideradas de risco e acompanhadas por uma equipe de saúde; B: crianças consideradas de risco e não acompanhadas e C: crianças não consideradas de risco. Na coleta de dados serão utilizados um questionário estruturado, para detecção de possíveis indicadores de risco, e o Teste de Desenvolvimento de Denver II, para avaliação do DNPM. RESULTADOS ESPERADOS: Procuramos encontrar neste estudo indícios de que as crianças que são identificadas pelos critérios de risco adotados pelo Projeto Ser Saudável por ocasião do nascimento e que são acompanhadas por uma equipe de saúde possuem menor probabilidade de apresentar suspeita de atraso no DNPM no final do primeiro ano de vida. Estes e outros resultados podem contribuir como subsídios para o replanejamento e adequação das Políticas Públicas na área de saúde materno – infantil no município. 



