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Introdução:  

A maternidade na adolescência é um fenômeno de âmbito social sobre o qual 
devem ser investigados os fatores envolvidos, bem como as repercussões para a 
saúde da adolescente e do seu bebê (CAMAROTTI et al., 2011). As mudanças ao 
longo do desenvolvimento surgem de um contexto produto de múltiplos elementos. 
Este estudo investigou as diferenças no desenvolvimento motor e cognitivo de 
crianças nascidas de mães adolescentes e adultas ao longo de quatro meses, e as 
associações entre os domínios motor e cognitivo.  

Método: 

Estudo longitudinal com 40 bebês, 20 nascidos de mães adolescentes e 20 de 
adultas, provenientes de Porto Alegre e Butiá, no Rio Grande do Sul, Brasil. 
Métodos: Foram realizadas três avaliações do desenvolvimento motor e cognitivo 
utilizando a Alberta Motor Infant Scale (AIMS) e Bayley Scale of Infant Development 
II, de janeiro a maio de 2013. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

Resultados: 

Na postura supina da AIMS observou-se diferença significativa entre os grupos na 
terceira avaliação (p=0,046), onde bebês das mães adolescentes apresentaram 
escores mais baixos em relação aos bebês de mães adultas. Observou-se 
associação positiva, forte e significativa entre os escores totais da AIMS e Bayley II 
em todas três avaliações no grupo de bebês de mães adolescentes e adultas 
(r>0,60 e p<0,001).  

Discussão e Conclusão:  

Bebês de mães adolescentes apresentaram-se piores na postura supina em relação 
aos bebês de mães adultas. Os domínios motor e cognitivo do desenvolvimento 
infantil se associaram significativamente em ambos grupos ao longo do tempo. 


