
65. Título: Principais preditores do desempenho motor e cognitivo de bebês 
de mães adolescentes e adultas 

 

Luana Silva de Borba¹; Nadia Cristina Valentini² 

 
¹ Fisioterapeuta. Mestre em Ciências do Movimento Humano na ESEF-
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Docente da Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões – URI Campus Erechim. Rio 
Grande do Sul, Brasil. 
² PhD em Health and Human Performance – Auburn University; Alabama – EUA. 
Docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Rio Grande 
do Sul, Brasil. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento infantil, gravidez na adolescência, fatores de 
risco. 

Introdução:  
Muitos são os fatores que constituem o processo de desenvolvimento infantil 
(GALLAHUE; OZMUN, 2005), sofrendo influência das diferentes características 
da criança, dos pais (KOUTRA et al., 2012) e do ambiente onde se inserem 
(MIQUELOTE et al., 2012; SACCANI et al., 2013). O estudo identificou os 
principais preditores do desenvolvimento infantil e verificou as possíveis 
associações da idade materna e dos fatores biológicos e ambientais com o 
desempenho motor e cognitivo infantil.  
 
Método:  
Estudo transversal com amostra de 40 bebês, 20 nascidos de mães 
adolescentes e 20 de mães adultas, provenientes do município de Porto Alegre e 
de Butiá, no Rio Grande do Sul, Brasil. As avaliações foram realizadas em um só 
momento utilizando a Alberta Motor Infant Scale, a Bayley Scale of Infant 
Development II, o Affordances in the Home Enviroment for Motor Development –
Infant Scale, o Inventário do Conhecimento do Desenvolvimento Infantil, 
originalmente denominado Knowledge of Infant Development Inventory e o Daily 
Activities of Infant Scale. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  
 
Resultado:  
As análises de regressão revelaram como principais preditores para o 
desempenho motor: o desempenho cognitivo (b=0,588; β=0,880; p<0,001; r2= 
0,88), o espaço externo da casa (b=2,307; β=0,269; p=0,045; r2=0,24), a idade 
materna (b= - 0,767; β= - 0,491; p=0,004; r2= -0,04); e o tempo em creche 
(b=9,692; β=0,748; p<0,001; r2=0,46); práticas dos pais (b=2,918; β=0,898; 
p<0,001; r2=0,79); conhecimento dos pais sobre o desenvolvimento infantil 
(b=17,694; β=0,250; p=0,009; r2=0,14); posição de prono para dormir (b= -3,751; 
β= - 0,202; p=0,041; r2=0,50). Nas análises de regressão observou-se 
associação significativa entre desempenho cognitivo e o desempenho motor 
(b=1,316; β=0,880; p<0,001; r2=0,88), a idade paterna (b= - 0,919; β= -0,439; 



p=0,010; r2= - 0,12), o tempo em creche (b=12,030; β=0,637; p<0,001; r2=0,42), 
posição ativa no colo (b=7,587; β=0,292; p=0,033; r2=0,61) e a posição tranquila 
da criança nas brincadeiras (b= 11,796; β= 0,571; p<0,001; r2=0,73).  
 
Discussão e Conclusão:  
A idade materna elevada e o posicionamento em prono durante o sono foram 
associados com pior desempenho motor. O desempenho cognitivo associou-se 
negativamente com a idade paterna, onde quanto maior a idade do pai pior o 
desempenho cognitivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


