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Introdução e objetivos: O desenvolvimento infantil é uma adaptação do
comportamento ao longo do tempo, desencadeado pela interação entre as
necessidades da criança, suas características biológicas e o meio. A
hospitalização é fator de risco ao desenvolvimento infantil, não só pelo
ambiente e pelos procedimentos, mas pela falta de estímulo adequado à
criança. Avaliar o desempenho motor de bebês hospitalizados e relacioná-lo
às características biológicas e ambientais, ao tempo de internação e o
impacto da fisioterapia.

Métodos: 32 bebês entre zero e 18 meses internados em hospital público de
média complexidade de cidade metropolitana do sul do Brasil foram
avaliados por meio da Alberta Infant Motor Scale. Foi conduzida análise de
regressão logística univariada para identificar quais fatores de risco (sexo,
prematuridade, peso ao nascer, motivo da internação, primeira internação,
história de doença pregressa, frequência em creche, presença de irmão com
que convive, realização de fisioterapia durante a internação, classificação
socioeconômica) estavam associados ao desempenho motor alterado. Análise
de regressão linear simples foi utilizada para investigar associação entre
dias de internação e desempenho motor.

Resultado: O tempo médio de internação foi de 4,94±2,39 dias, foi
encontrada mesma distribuição entre os sexos e predominância da classe
socioeconômica C. O tempo de internação explicou apenas 3,3% da variação
do escore motor, não evidenciando impacto significativo no desempenho
motor. Bebês mais vulneráveis economicamente apresentaram quase seis
vezes mais chance de atraso motor quando comparados aos de classes mais
altas (p=0,05). Durante a internação, 75% da amostra não recebeu
assistência fisioterapêutica e apresentou cinco vezes mais chance para
atrasos comparados aos demais.



Discussão e conclusão: Nesta pesquisa, dias de internação e ambiente
hospitalar não se apresentaram como fatores de risco significativos quando
analisados individualmente, concluindo-se que quanto maior a exposição e a
quantidade de fatores biológicos e ambientais associados, mais suscetível o
bebê estará para apresentar atrasos motores.
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