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Introdução: O desenvolvimento humano é um processo dinâmico e contínuo que ocorre do 

nascimento até o fim da vida, é um processo biológico que se refere as modificações 

progressivas, que envolve o crescimento, a maturação, a aprendizagem e os componentes 

psicossociais do ser humano [1]. Em instituições de cuidado profissional, como é o caso de 

creches, as crianças permanecem grande parte de sua infância (tempo médio de oito horas por 

dia), evidenciando a substancialidade desse ambiente e sua real função na preparação da 

educação infantil, é na creche que a criança encontra um ambiente com componentes 

adequados para o seu desenvolvimento, logo, é referência para aquisição das habilidades e 

conhecimentos necessários para seu estágio de maturação [2,3]. Nessa perspectiva, é neste 

ambiente que se pode identificar precocemente possíveis alterações ou atrasos no 

desenvolvimento das crianças. Por meio de testes de vigilância do desenvolvimento infantil 

verifica-se crianças com risco de atraso, sendo possível o encaminhamento para diagnóstico e 

intervenção adequada. Destaca-se dentre os testes de vigilância o Teste de Triagem Denver II 

(TTDD) desenvolvido por Frankenburg e Doods, que avalia crianças desde os quinze dias até 

os seis anos, com 125 itens divididos em quatro grupos: A-Pessoal-Social, designado à 

socialização da criança dentro e fora do contexto familiar, autocuidado e atividades de vida 

diária (AVD); B-Motor Fino-Adaptativo, que avalia a coordenação olho-mão, manuseio de 

objetos pequenos e resolução de problemas; C-Linguagem, investiga a emissão de som, 

aptidão de reconhecer, compreender e utilizar a linguagem e D-Motor Grosseiro, que avalia o 

controle motor, sentar, deambular, entre outros movimentos realizados pela musculatura 

ampla [4]. O objetivo do teste é verificar se a criança está evoluindo conforme esperado para 

sua idade cronológica e maturidade, pretendendo abrandar os atrasos e evitar que alterações 

no desenvolvimento passem despercebido. Objetivos: Relatar a experiência de acadêmicos do 

curso bacharelado em Terapia Ocupacional do 3° semestre com crianças em uma creche 

localizada em Belém do Pará, e compreender a importância da Terapia Ocupacional nessa 

conjuntura. Descrição da Experiência: Trata-se de um relato de experiência de cunho 

descritivo, executado por acadêmicos do 3° semestre do curso bacharelado em Terapia 

Ocupacional da Universidade Federal do Pará (UFPA) em Junho de 2019 por meio da 

disciplina Atividade Prática Aplicativa (APA) III, com o intuito de oportunizar aos 

acadêmicos vivências práticas, organizadas em visitas com observação e aplicação de 

conhecimentos do curso no âmbito da saúde da criança. A prática ocorreu em uma creche que 

funciona em período integral de segunda a sexta, foram recrutadas 10 crianças de 3 a 5 anos, 

de ambos os sexos. O teste foi realizado em ambiente amplo e com recursos de interesse das 

crianças e que facilitaram a interação com o aplicador. Foram utilizados os 4 grupos do teste, 

para a aplicação foi construído um kit com materiais selecionados de acordo com as 

orientações do manual de instruções de Frankenburg, sendo: lápis vermelho, caneca de 

plástico com alça, folha de papel branca e blocos quadrados de madeira. A ferramenta para 

coleta de dados foi o formulário de registro incluso no TTDD-II. Para aplicação do TTDD-II, 

calcula-se a idade da criança em anos, meses e dias, e é traçada uma linha vertical no 

formulário, correspondente a idade. Os itens que passam pela linha são verificados, tal como 
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os três à esquerda, com o intuito de identificar se a criança apresenta algum atraso. Em alguns 

itens são necessárias informações dos cuidadores da criança. O teste correlaciona cada item 

com a idade e o percentual da população padronizada que executou determinado 

comportamento. Os itens foram registrados pelo aplicador durante a testagem, identificando 

como passa (P); falha (F); recusa (R) e não observado (NO), direcionando para classificação, 

como: normal, executa atividade prevista para a idade ou não executa uma atividade realizada 

por menos de 75% das crianças da mesma idade; cautela, não executa/recusa atividade que é 

feita por 75% a 90% das crianças da sua idade e atraso, não executa/recusa atividade realizada 

por mais de 90% das crianças da mesma idade. Por fim, o resultado final é a interpretação dos 

itens, de modo que normal, é ausência de “atrasos” ou com 1 “cautela”; anormal, são 2 ou 

mais “atrasos” e suspeito, é 1 “atraso” e/ou 2 “cautelas”. Resultados: Notou-se no decorrer da 

aplicação do TTDD-II na creche, a importância do teste para identificação precoce de 

alterações, que podem acarretar prejuízos no desenvolvimento da criança. Houve um destaque 

de crianças com desenvolvimento suspeito e anormal, nos itens Motor Fino-Adaptativo e 

Linguagem. Dessa maneira, compreende-se a intervenção da Terapia Ocupacional no 

atendimento destas demandas, como de grande valia e benéfica ao desenvolvimento das 

crianças, possivelmente potencializaria o desempenho ocupacional das mesmas. Assim, o 

indicado são as atividades que englobam os componentes relacionados aos itens Motor Fino-

Adaptativo, como colocar botões coloridos nos potes; separar grãos misturados; aprender a 

cortar em diversas direções; montar o nome com bolinhas coloridas e quebra-cabeça. As 

atividades propostas para estimulação dos componentes relacionados a Linguagem, foram 

contar história em roda com perguntas; formular diferentes ordens para busca de algum 

brinquedo escondido; instruir e realizar ações de várias etapas, dentre outras. Vale destacar 

que essas atividades são lúdicas, visando o brincar como principal ocupação da criança e o 

terapeuta ocupacional atuando como facilitador na conquista e maturação dos componentes 

deficitários [5]. Conclusão: Notou-se que o teste mostrou-se eficiente e eficaz na triagem e 

avaliação do desenvolvimento infantil, com o uso deste teste, é provável a ampliação das 

habilidades de avaliação do desenvolvimento de crianças. Ademais, a experiência oferecida 

pela disciplina Atividade Prática Aplicativa (APA) III foi importante no ensino-

aprendizagem, oportunizando aquisição de conhecimentos aos alunos. Além de estímulo para 

o acadêmico atuar futuramente no contexto de saúde da criança. 
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