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Introducao: A prematuridade e a vulnerabilidade social estão entre os fatores de risco mais impactantes para o desenvolvimento
neuropsicomotor. Fatores de risco são condições biológicas ou ambientais que podem influenciar negativamente o desenvolvimento
infantil; a sobreposição dessas condições afeta grande número de lactentes e aumenta a chance de agravos ao desenvolvimento.

Objetivos: Analisar os efeitos de um protocolo de estimulação motora precoce, centrado na família e de curta duração, em um lactente
com duplo risco para alteração no desenvolvimento devido ao nascimento prematuro e importante situação de vulnerabilidade social.

Método: Estudo de caso, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIMEP (CAAE:69888317.4.0000.5507), envolvendo um
lactente sexo feminino, egresso de UTINeo, em vulnerabilidade social (pais biológicos usuários de droga, baixo nível socioeconômico,
lactente afastado judicialmente da família no período de internação, estando aos cuidados de família temporária) e com indicadores de
risco biológicos relevantes (idade gestacional 29 semanas, peso ao nascer 1325g, síndrome do desconforto respiratório, sepse, icterícia,
hiperglicemia, 48 dias de internação). Desempenho motor (TIMP-Teste da Performance Motora de Bebês) e movimentos espontâneos
(GMA-General Movement Assessment) foram avaliados antes e ao final da intervenção, por avaliador treinado e cego quanto ao
conteúdo da intervenção. O protocolo de intervenção foi centrado na família, baseado na estimulação diária dos movimentos típicos do
bebê e aplicado ao longo de 4 semanas. Semanalmente a família era visitada por um pesquisador que orientava atividades contidas num
roteiro semanal de estimulação e esclarecia dúvidas.

Resultados: O lactente foi encaminhado para a avaliação após alta hospitalar. Na 1ª avaliação o bebê estava com idade de 3 semanas
pós-termo e na 2ª avaliação 9 semanas pós-termo. Os resultados indicaram melhora no desempenho motor visto que na avaliação inicial
pelo TIMP o lactente apresentou desempenho abaixo da média (escore z = -1,86) e após a intervenção evoluiu para desempenho na
média para a idade (escore z = -0,6). Com relação aos movimentos espontâneos, o bebê apresentou repertório pobre na 1ª avaliação,
evoluindo para movimentos Fidgety adequados para idade na 2ª avaliação.

Conclusão: O protocolo de intervenção de curta duração centrada na família, de fácil aplicabilidade e baixo custo, mostrou-se capaz de
promover melhora do desempenho motor de um lactente em importante situação de risco (prematuridade e vulnerabilidade social)."
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