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Introducao: O nascimento pré-termo associado à imaturidade do sistema gastrointestinal, a baixa idade gestacional e baixo peso ao
nascer, pode favorecer o aparecimento do Refluxo Gastresofágico (RGE), enfermidade esofágica mais comum no período neonatal,
estando associada a problemas respiratórios capaz de trazer prejuízos para desenvolvimento motor normal da criança.

Objetivos: Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi verificar á relação entre o atraso do desenvolvimento motor ADM em
prematuros de alto risco com a presença de sinais clínicos de RGE.

Método: O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos com o Certificado de Apresentação
para a Apreciação Ética (CAAE) nº 1.621.126. A amostra foi composta por lactentes de ambos os sexos e dividida em 3 grupo: 15
lactentes, sendo pré-termos com sinais de RGE (GPR), pré- temos sem sinais de RGE (GP) e nascidos a termo como grupo controle
(GC). Estes foram submetidos a duas avaliações, no quarto e sexto mês, sendo feita a correção da idade. Para a avaliação optou-se pela
aplicação do The infant Gastroesophageal Reflux Questionnaire Revised (I-GERQ-R), para verificar a presença de sinais clínicos de
RGE, o Affordances in the Home Environment for Motor Development – Infant Scale (AHEMD-IS) que avalia a influência das
condições ambientais domiciliares e a Albert Infant Motor Scale – AIMS visando avaliar o desenvolvimento motor.

Resultados: : Em relação ao desenvolvimento motor percebeu-se que o GPR, obteve maior atraso do DPMN (primeira avaliação 53,3%
com percentil 5TH e segunda 26,6%) quando comparados ao GP e GC, também apresentaram mais plagiocefalia posicional (86,6%).
Quanto ao I-GERQ-R, dos score obtidos houve diferença entre os grupos GRP e GP em ambas avaliações, indicando possibilidade de
RGE (p=0.0001). Já o AHEMD-IS, não demostrou diferença significativa entre os grupos em ambas as avalições

Conclusão: O estudo verificou a possível relação da presença de sinais clínicos de Refluxo Gastro Esofágico em prematuros de alto
risco com o atraso do desenvolvimento motor."
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