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Introdução e objetivos: Disfunções motoras são os primeiros marcadores
de alterações desenvolvimentistas. Sabe-se da relação entre as aquisições
motoras amplas e a motricidade fina, a cognição e a linguagem. O retorno
precoce da mãe ao trabalho após o nascimento do bebê terceiriza os
cuidados, sendo o ambiente da creche o mais procurado, podendo repercutir
em atrasos nas aquisições infantis. Investigar a aquisição de marcos motores
e as associações entre desenvolvimento motor amplo, fino, cognição e
linguagem de bebês.

Métodos: 67 bebês entre 6 e 16 meses, provenientes de creches públicas e
privadas de cidades do sul do Brasil, foram avaliados por meio da Bayley
Scales of Infant and Toddler Development. Utilizou-se regressão linear
simples em três distintas faixas etárias para as análises das associações.

Resultado: Os atrasos evidenciados principalmente na aquisição de
habilidades motoras nas posturas prono, sentado e em pé ocorreram em
todos os estratos socioeconômicos. Incrementos nas habilidades motoras
foram observados ao longo do tempo, mas as aquisições ocorreram
tardiamente. A motricidade ampla foi capaz de explicar grande parte da
variabilidade nos escores de motricidade fina, cognição e linguagem
(R2ajust>0,5).

Discussão e conclusão: A creche talvez não esteja atendendo às
necessidades básicas para o desenvolvimento saudável das crianças, porque
direciona mais atenção para higiene e alimentação, e pouco às práticas de
estimulação. Oportunidades devem ser criadas nestes ambientes para que os
bebês possam explorar atividades que permitam o controle do tronco em
prono e supino, pois estas serão determinantes para a aquisição do sentar e
liberação das mãos para o desenvolvimento da manipulação, postura em pé
e caminhar.
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