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Introdução e objetivos: A avaliação de recém-nascidos e lactentes no
momento da alta de Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é
importante para a detecção de possíveis alterações no desenvolvimento
infantil. Assim, o objetivo do estudo foi verificar a possível associação e o
valor preditivo da performance motora do lactente como seu
desenvolvimento cognitivo, motor e de linguagem aos 42 meses de idade.

Métodos: Estudo prospectivo, analítico comparativo. A performance motora
foi avaliada no momento da alta da UTIN através do Test of Infant Motor
Performance (TIMP) e para avaliação do desenvolvimento cognitivo, motor e
de linguagem aos 42 meses de idade foi utilizada a Bayley Scales of Infant
Development – Third Edition (BAYLEY-III). Para análise dos dados foram
utilizados o Teste de Fisher e o Teste ANOVA, considerando os valores de
associação de p<0,05 e tendências os inferiores a 0,10.

Resultado: Foram avaliados 40 pré-escolares aos 42 meses. Destes, dez
(25%) apresentaram desempenho cognitivo levemente/significativamente
rebaixado na subescala cognitiva e cinco (12,5%) nas subescalas motora e
de linguagem. Houve forte associação entre o TIMP e a subescala cognitiva
(p=0,008) e uma tendência de associação com a subescala motora
(p=0,093). Aqueles que apresentaram performance adequada no TIMP,
também apresentaram desempenho adequado nas subescalas cognitiva, de
linguagem e motora na idade pré-escolar. Houve diferença estatística
(p=0,022)entre os grupos normal e alterado segundo o desempenho no
TIMP quanto ao desempenho cognitivo, apresentando performance superior
o grupo normal.

Discussão e conclusão: A maioria dos participantes que obteve
classificação normal no TIMP, apresentou desempenho adequado na
BAYLEY-III aos 42 meses, sugerindo que a aplicação do TIMP na alta da
UTIN é um bom critério de triagem e prognóstico, pois foram encontrados



os mais altos valores de sensibilidade, especificidade, VPP e VPN e acurácia
(73%)do TIMP em relação ao desempenho cognitivo. Conclui-se que o
desempenho motor normal na alta da UTIN é um forte indicador de que os
desempenhos estarão adequados aos 42 meses
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