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Introducao: A indicação das cesarianas desnecessárias vem aumentando exponencialmente no Brasil e ganha destaque pelo alto índice
de cesáreas eletivas. Embora existam estudos que abordem as vias de nascimento e os relacionem com o desenvolvimento motor, não há
um consenso quanto aos seus efeitos no desenvolvimento infantil precoce.

Objetivos: Avaliar a influência da via de nascimento sobre o desenvolvimento motor e postural e a preensão palmar de lactentes a termo
no primeiro mês de vida.

Método: Trata-se de um estudo transversal observacional analítico. A amostra foi por conveniência, constituída por 21 lactentes a termo
de ambos os sexos, nascidos no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e Hospital Regional de Ceilândia (HRC), Brasília/ DF. Os
lactentes foram divididos em dois grupos: lactentes nascidos de parto vaginal (GV) com 13 lactentes (IG=38,69 semanas; PN=2917
gramas) e, nascidos de cesárea (GC) com 8 lactentes (IG=39,37 semanas; PN=3141,2 gramas). Os lactentes foram avaliados com 30 dias
de vida. As variáveis analisadas foram: a) desenvolvimento motor: escore e percentil avaliado pela Alberta Infant Motor Scale (AIMS);
b) preensão palmar: força máxima e media e tempo de preensão avaliados pelo instrumento M-Flex; c) controle postural: escore bruto,
porcentagem de atraso e percentil avaliado pelo Test of Infant Motor Performance (TIMP). A comparação entre os grupos foi realizada
por meio do Teste Mann Whitney (p<0,05). Estudo aprovado pelo CEP (parecer n. 1.529.768).

Resultados: A comparação entre os grupos com relação as das variáveis contínuas do desenvolvimento motor, do controle postural, e da
preensão palmar por meio do MFLEX não demonstrou diferença significativa.

Conclusão: Os lactentes de baixo risco, nascidos de parto normal ou de cesárea, apresentam um desenvolvimento motor típico. A
minimização dos fatores de risco associado aos cuidados dos responsáveis e as demandas da tarefa parecem ser suficientes para
proporcionar um desenvolvimento motor típico."
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