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Introdução. O desenvolvimento motor é um processo contínuo e vulnerável à influência do meio ambiente. Avanços 
tecnológicos das unidades de cuidados intensivos vêm aumentando a sobrevida de recém-nascidos pré-termo (RNPT) 
e paralelo a isso, tem-se observado que a longa permanência hospitalar obriga-os a interagir com uma sobrecarga 
de eventos que podem resultar em estresse, repercutindo negativamente no seu desenvolvimento neuropsicomotor. 
Objetivos. Avaliar as variáveis neonatais que influenciam no desempenho motor atípico em RNPT submetidos à 
Unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN), segundo o Test of Infant Motor Performance (TIMP). Método. Estudo 
transversal, observacional, constituído por uma amostra sequencial, de conveniência, realizado no Instituto de Medicina 
Integral Prof. Fernando Figueira - IMIP após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do IMIP 
sob o número do CAAE nº 1330. Avaliou-se o desempenho motor de 130 RNPT, utilizando o TIMP, escala motora in-
dicada na avaliação quantitativa do neurodesenvolvimento de lactentes nascidos pré-termo. Foram excluídos aqueles 
com síndromes genéticas e malformações do Sistema nervoso central. Todos os testes foram aplicados com 95% de 
confiança considerado como significância p<0,05 e a análise dos dados foi efetuada pelo software SPSS 13.0 e o Excel 
2003. Resultados. Com relação à amostra, 36 lactentes foram diagnosticados com desempenho motor atípico de 
acordo com o TIMP. A análise da associação entre o desempenho motor e as características do RNPT, revelou que as 
variáveis: peso ao nascer (p= 0,007), local da avaliação em ambiente hospitalar (p= 0,0001), tempo de permanência 
na UTIN superior a 20 dias (p= 0,005) e utilização da ventilação mecânica (p= 0,04) apresentaram significância estatís-
tica quando associadas ao desempenho motor atípico. E em relação às complicações clínicas, as que se mostraram 
significantes quando associadas a suspeita do desempenho motor atípico foram síndrome do desconforto respiratório 
(p=0,001) e anemia (p=0,047). Comparando os grupos com desempenho motor típico e atípico, dos RNPT estudados, 
apenas o Apgar 5º minuto não se mostrou estatisticamente significante para o risco de alteração no desenvolvimento 
motor. Conclusão. O presente estudo buscou demonstrar a importância de avaliar e acompanhar as características 
específicas dos RNPT submetidos à UTIN, a fim de identificar as variáveis que influenciam no desempenho motor e as-
sim possibilitar à intervenção precoce, quando necessária, visando à otimização de ganhos e minimização dos prejuízos 
do desenvolvimento já a partir dos primeiros anos de vida, devido essa fase apresentar uma maior plasticidade cerebral.
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