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Introdução e objetivos: 
Os primeiros meses de vida do lactente são marcados por uma progressão do 
repertório motor, o qual vai se adaptando de acordo com as necessidades do bebê e 
estímulos fornecidos pelo ambiente externo. Portanto, o objetivo do estudo é 
comparar o efeito de um programa de intervenção motora (PIM) em bebês de 
Educação Infantil de uma Instituição Pública.  

Métodos: 
Trinta e seis bebês entre seis e dezoito meses participaram do estudo. Foram 
divididos em Grupo Interventivo (GI, n=18) e Grupo Controle (GC, n=18). A média de 
idade do GI na primeira e na segunda avaliação foi de 9,33 e 12,44 meses 
respectivamente, e do GC foi de 12 e 14 meses respectivamente. O GI realizava 
intervenção motora três vezes por semana e o GC não participava de nenhuma 
intervenção, mas que receberia a mesma orientação de intervenção ao final do 
estudo. O PIM consistia em tarefas de perseguição, manipulação de objetos 
variados com atividades de controle de tronco, sentar, rolar, arrastar-se ou 
engatinhar e em pé. O desenvolvimento motor dos bebês foi avaliado antes e após 
três meses de intervenção com a Alberta Infant Motor Scale por meio das posturas, 
escores e classificação. Aceite do Comitê Ética e Pesquisa sob número de 20854 da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Resultado: 
Foram encontrados resultados significativos para o GI nas posturas prono (p=0,003); 
sentado (p=0,003); em ortostase (p=0,000); escore (p=0,001). Não foi encontrada 
diferença significativa na classificação (p=0,084). Para o grupo controle, foi 
encontrada diferença significativa apenas na posição sentada (p=0005) e em 
ortostase (p=0,003).  
 
Discussão e conclusão: 
Algumas aquisições importantes para a futura locomoção começam a aparecer 
nesta faixa etária. A posição prona é uma das mais exploradas na nossa 
intervenção, pois gera um padrão de estruturas coordenativas para o início do 
movimento, desenvolve a reciprocação na atividade dos músculos flexores e 
extensores de membros, reforça grupos musculares para se manter contra a 
gravidade e favorece a sincronia dos movimentos, auxiliando o sistema visual na 
manutenção da postura, enquanto o corpo move-se no espaço em busca da meta. 
Por isso, houve um melhor desempenho referente ao desenvolvimento dos bebês 
que realizaram intervenção motora nesta posição.  
 


