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Introdução: Restrições intrínsecas de lactentes constituem  características influenciadoras do seu desenvolvimento. 
O baixo peso ao nascer e a prematuridade são duas dessas restrições que podem aumentar o risco de necessitarem 
de intervenções neonatais e se desenvolverem atrasos motores. Objetivo: Analisar se o peso ao nascer, a prema-
turidade e as intercorrências neonatais influenciam o comportamento motor de lactentes. Métodos: Participaram do 
estudo 57 lactentes divididos de acordo com o seu peso ao nascimento (Peso Adequado, Baixo Peso e Muito Baixo 
Peso) e, sem seguida, redistribuídos de acordo com a idade gestacional ao nascimento (A Termo, Prematuro Moderado 
e Muito Prematuro). Os lactentes foram avaliados aos 6 meses de idade corrigida. Informações sobre intercorrências 
neonatais (ventilação mecânica invasiva, oxigenoterapia e infecções nenonatais) foram coletadas dos prontuários, além 
delas utilizou-se a escala de avaliação motora Alberta Infant Motor Scale(AIMS) que fornece escores e percentis sobre o 
comportamento motor de lactentes. Inicialmente para a análise estatística realizou-se o teste Kruskall-Wallys (p<0,05), 
para comparação entre todos os grupos e o Mann-Whitney (p<0,017) para comparação a cada dois grupos. Por fim 
realizou-se o Risco Relativo (>1) e o Odds Ratio a fim de verificar se as intercorrências neonatais apresentam risco a 
atraso motor e qual sua probabilidade de ocorrência. Esta análise ocorreu a partir dos mesmos escores da AIMS, agora 
classificados como “Atrasados” e “Não-atrasados”. Resultados: O comportamento motor na distribuição por peso 
ao nascer apresentou diferença significativa entre o grupo baixo peso e o grupo muito baixo peso (p=0,013), já quando 
divididos pela idade gestacional não houve diferença. Evidenciou-se um risco relativo positivo de apresentar atraso mo-
tor em lactentes de muito baixo peso (OR=3,7), muito prematuro (OR= 2,8) e os que necessitaram de oxigenoterapia 
no período neonatal (OR=0,4). Conclusão: A partir da ausência de diferenças significativas e de Risco Relativo 
positivo, sugere-se que o acompanhamento de follow-up com orientações aos pais se mostrou suficiente para suprir 
possíveis déficits motores em lactentes nascidos com baixo peso e prematuros moderados. Já lactentes nascidos com 
muito baixo peso, muito prematuro e que necessitaram de oxigenoterapia apresentaram mais chances de atraso motor, 
indicando-se intervenção fisioterapêutica precoce.
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