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Introdução e objetivos: O desenvolvimento motor é um processo
sequencial e contínuo, oriundo da interação entre os fatores intrínsecos e
extrínsecos. Durante o percurso do desenvolvimento motor, podem ocorrer
mudanças que contribuem diretamente para a aquisição de habilidades
motoras, refinadas ao longo da vida do lactente, de acordo com suas
vivências. Este estudo verificou o desenvolvimento motor de lactentes com
vulnerabilidade socioambiental

Métodos: Foram avaliados 132 lactentes, de ambos os gêneros e idades
entre 0 a 12 meses em acompanhamento pediátrico na Unidade Básica de
Saúde- Vila Nova da cidade de Santos, por meio da Escala Motora Infantil de
Alberta (AIMS). Os lactentes foram divididos em grupos de acordo com as
faixas etárias: 0 a 2 meses, 2 a 4 meses, e 6 a 8 meses, 8 a 10 meses e de 10
a 12 meses. O desenvolvimento motor foi classificado de acordo com o
percentil obtido pela AIMS em: < 5%, lactente com atraso no seu
desenvolvimento; entre 10% e 25%, risco para o desenvolvimento; e acima
de 25%, desempenho normal para idade. Foi feita distribuição de frequência

Resultado: Nenhum lactente apresentou percentil < 5%, na faixa etária de
0 a 2 meses, 14 lactentes (10,6%) apresentaram risco para o
desenvolvimento (percentil entre 10 e 25%); de 2 a 4 meses, 7 lactentes
(5,3%) apresentaram risco; de 4 a 6 meses, 7 lactentes (5,3%). De 6 a 8
meses, 2 lactentes (5,3%) e de 10 a 12 meses, apenas 1 lactente apresentou
risco para o desenvolvimento. Os demais lactentes apresentaram
desenvolvimento motor esperado para a idade, percentil acima de 25 % na
AIMS.

Discussão e conclusão: Os resultados demonstram a importância do
acompanhamento dos lactentes com vulnerabilidade socioambiental,
possibilitando a percepção de atrasos e possíveis indícios de alterações
neurológicas. Bebês prematuros moderados e limítrofes apresentaram em



sua maioria desenvolvimento dentro do esperado, embora alguns ainda
apresentem atrasos, indicando a necessidade de acompanhamento.
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