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Introdução. As mudanças contínuas do comportamento motor ao longo da vida são provocadas pela interação da 
biologia do indivíduo, exigências da tarefa motora e as condições do ambiente. Um dos fatores intrínsecos, inerentes ao 
organismo, que influencia de maneira enfática no desenvolvimento infantil é o peso ao nascer (PN).  Objetivo. Identifi-
car quais fatores pré, peri e pós natais influenciam o comportamento motor de lactentes com baixo peso ao nascer no 
primeiro ano de vida. Métodos. O estudo foi desenvolvido de acordo com os preceitos éticos, tendo sido aprovado 
pelo Comitê de Ética institucional (projeto 114/09) da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília. Estudo trans-
versal com lactentes prematuros de baixo peso, divididos de acordo com a idade corrigida, nas faixas etárias de 0-2, 
3-4, 5-8 e de 9-12 meses.  Foram analisados fatores pré-natais (tempo de pré-natal, idade materna, grau de instrução 
e planejamento familiar), perinatais (idade gestacional, peso ao nascer, tipo de parto, reanimação do recém-nascido, 
fatores de risco gestacional) e pós-natais (tempo de internação do lactente). O desenvolvimento motor dos lactentes 
foi avaliado por meio da escala Alberta Infant Motor Scale (AIMS). Analisou-se a correlação entre os fatores pré, peri 
e pós-natais das variáveis contínuas com os percentis da AIMS em cada idade, por meio da correlação de Spearman. 
Para verificar a diferença entre as variáveis e o escore e percentil da AIMS, utilizou-se o teste de Mann-Whitney (para 
as variáveis categóricas dicotômicas) e o Teste de Kruskall-Wallis (para as variáveis categóricas com mais de duas 
categorias. Resultados. Houve correlação positiva entre o número de consultas pré-natais e a idade gestacional 
(p<0.001; r= 0.701), diferença entre o risco gestacional e o escore da AIMS na faixa etária de 0-2 meses (p=0.047) e 
entre a reanimação perinatal e o percentil da AIMS nas faixas etárias de 3-4 meses (p=0.037), 5-8 meses (p=0.032) e 
9-12 meses (p=0.03). Conclusão. A identificação dos fatores que influenciam o comportamento motor de lactentes 
nascidos com baixo peso no primeiro ano de vida é essencial para o direcionamento de políticas públicas que atuem 
em programas de prevenção, reduzindo a incidência de lactentes que apresentem distúrbios motores. Os dados de-
mostram a necessidade de se acompanhar o desenvolvimento motor dos lactentes que tenham passado por reani-
mação perinatal e ressaltam a importância da realização de consultas pré-natais para redução da chance de ocorrência 
de partos prematuros.
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