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Introdução e objetivos: Com o aumento da sobrevida das crianças de
risco, a preocupação com a avaliação do desenvolvimento infantil cresce
pelo risco de alterações e influência dos fatores maternos sobre o
desempenho motor do lactente. O objetivo do estudo foi avaliar o
desenvolvimento motor de lactentes pré-termo e a termo e sua relação com
fatores maternos em um serviço de acompanhamento de crianças de risco –
ADI, Ambulatório de Desenvolvimento Infantil, do Hospital das Clínicas da
UFPE.

Métodos: O estudo do tipo transversal foi composto por lactentes de ambos
os sexos, na faixa etária de 4 a 12 meses de idade. Utilizou-se a Alberta
Infant Motor Scale (AIMS) no período de setembro a dezembro de 2015, no
ADI. Foram excluídos aqueles com má-formação congênita, paralisia
cerebral, hemorragia intraventricular ou qualquer outro diagnóstico de
doenças genéticas. Realizou-se uma análise descritiva dos dados e foi
aplicado o teste de correlação de Spearman para correlacionar idade
materna e renda familiar com a idade gestacional. O estudo teve aprovação
do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição (UFPE), CAEE:
47494115.3.0000.5208.

Resultado: A amostra foi constituída por 7 lactentes a termo e 8 pré-
termos. Quanto ao desempenho motor, verificou-se no grupo pré-termo que
1 lactente demonstrou desenvolvimento motor anormal, 1 foi classificado
como desenvolvimento motor suspeito e 6 apresentaram desenvolvimento
motor normal. Já o grupo a termo, 4 lactentes apresentaram
desenvolvimento motor suspeito e 3 desenvolvimento motor normal, de
acordo com os percentis obtidos pela AIMS. Foi observada correlação fraca
(r= 0,170) entre idade materna e idade gestacional (p=0,688) e correlação
moderada entre a idade gestacional e renda familiar (r=0,684; p=0,203) no
grupo pré-termo.



Discussão e conclusão: Na amostra estudada, um desenvolvimento motor
normal foi encontrado em 75% dos pré-termos e em 42,8% das crianças
nascidas a termo. Uma possível relação da prematuridade à baixa idade
materna e renda familiar pode ser discutida. Porém devemos considerar as
limitações do estudo, como amostra pequena e heterogênea não sendo
possível análise de comparação entre os grupos e extrapolação dos dados
para outros estudos.
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