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Introducao: O desenvolvimento infantil resulta da interação de vários subsistemas, sendo que diversos fatores podem interferir na
aquisição das habilidades motoras, tendo o ambiente um papel importante neste processo. Dentre os fatores de risco ambientais, as
instituições de abrigo infantil são citadas como locais de impacto negativo para desenvolvimento motor.

Objetivos: Avaliar o efeito de um programa de atendimento fisioterapêutico no desenvolvimento motor de lactentes institucionalizados
em um abrigo infantil no município de Governador Valadares, Minas Gerais.

Método: Estudo realizado com lactentes institucionalizados, que se originou de um projeto de extensão, aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa com Seres Humanos (CAAE: 57326616.5.0000.5147). O desenvolvimento motor dos lactentes foi avaliado por meio da Alberta
Infant Motor Scale (AIMS), sendo considerada a idade corrigida para prematuros. Foram incluídos lactentes com idade entre zero e
dezoito meses e foram excluídos lactentes com qualquer alteração que pudesse influenciar o desenvolvimento motor, como malformação
congênita ou síndromes genéticas. Todos os lactentes receberam atendimento fisioterapêutico individualizado duas vezes por semana
para estimulação do desenvolvimento motor. A duração do tratamento variou de acordo com o tempo de permanência no abrigo infantil.
Os lactentes foram avaliados no momento da institucionalização e anteriormente ao processo de adoção. A comparação das médias dos
percentis exatos da AIMS, antes e após intervenção, foi realizada utilizando-se o Test t para dados pareados, considerando a normalidade
da amostra.

Resultados: Foram avaliados 7 lactentes, sendo 4 do sexo feminino (57,1%), com idade entre 1 e 7 meses (média= 3,14; DP=2,03).
Apenas um lactente era prematuro. A média de atendimentos realizados foi de 32,14 (DP=16,25). Em relação ao desenvolvimento motor,
na primeira avaliação, dois lactentes apresentaram atraso (percentil=5%). Já na segunda avaliação, todos apresentaram desenvolvimento
adequado (percentil≥10%). Na comparação dos resultados pré e pós intervenção fisioterapêutica, observou-se que o percentil exato da
AIMS, na segunda avaliação, foi maior (média=74,84; EP=9,77) do que comparado com a primeira avaliação (média=23,59; EP=5,11),
demonstrando melhora significativa do desenvolvimento motor ao longo do tratamento (p<0,001).

Conclusão: A efetividade do programa de atendimento fisioterapêutico foi constatada nos lactentes avaliados, já que foi observado
evolução das habilidades motoras. Esta iniciativa ressalta a importância da avaliação e intervenção precoce e da inserção de profissionais
fisioterapeutas neste cenário de prática, possibilitando ganhos para a população infantil institucionalizada."
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