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Um dos fatores ambientais que mais influenciam o desenvolvimento motor (DM) são as 

práticas maternas utilizadas no cuidado dos lactentes, pois, podem agir como um fator protetor 

para aquisição das habilidades motoras. Objetivo: comparar o efeito de dois tipos de orientação 

no DM de lactentes a termo: (1) orientação verbal e  (2) orientação verbal associada a cartilha 

ilustrativa, bem como avaliar o DM de lactentes a termo com 3, 6 e 9 meses de idade Método: 

esta pesquisa foi realizada no Laboratório de desenvolvimento e controle postural (LADESCOP) 

do CEFID-UDESC. Fizeram parte do estudo 25 lactentes a termos divididos em dois grupos: 

grupo orientado verbalmente associado a uma cartilha (GVC) com 16 bebê (11 meninos e 5 

meninas), já o grupo orientado apenas verbalmente (GV) com 9 lactentes (4 do sexo masculino e 

5 do sexo feminino). Foram excluídos do estudo lactentes com idade gestacional menor que 37 

semanas e peso ao nascer ≤ 2.500g, malformação, com síndromes genéticas ou que estivessem 

doentes na semana prevista para a avaliação. O DM foi avaliado por meio da escala de medida 

observacional de função motora ampla a Alberta Infant Motor Scale. Além disto, utilizou-se o 

questionário The Affordances in the Home Environmentfor Motor Development – Infant Scale 

(AHEMD-IS) para averiguar as oportunidades de o ambiente domiciliar que proporcionam o DM, 

bem como um questionário contendo dados sobre gestação, orientação e o posicionamento do 

bebê. Em ambos grupos, os lactentes foram avaliados com 3, 6 e 9 meses de idade, ao final da 

avaliação os responsáveis receberam orientações em relação a estimulação e ao DM, de forma 

verbal e escrita (para o GVC) e verbal somente (GV). A normalidade da distribuição dos dados 

foi verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk. A caracterização das variáveis da amostra foi 

realizada pela estatística descritiva por meio de valores de média, desvio padrão e intervalo de 

confiança de 95%. A comparação dos subitens da AIMS nas três avaliações entre os grupos foi 

realizada por meio do teste U de Mann Whitney. O teste de Friedman foi utilizado para comparar 

os subitens da AIMS entre cada avaliação de cada grupo. A análise foi realizada no Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0 para Windows. Considerou-se um nível de 

significância para os procedimentos de 5% com distribuição bicaudal. Resultado/Discussão:  

Os resultados do presente estudo estão expostos na tabela 1. Ao analisar o DM através do escore 

da AIMS, com 3, 6 e 9 meses de idade em um mesmo grupo, observou-se diferença significativa, 

para ambos os grupos (p<0,05), estando de acordo com a literatura. Ao comparar os grupos GVF 

e GV  em relação aos escores da AIMS nas diferentes posturas, bem como ao escore total e ao 

percentil, nas três avaliações, verifica-se que não houve diferença significativa entre ambos 

(p>0,005). Possivelmente, um fator importante e limitante que pode ter influenciado nesse 



                                   
          

Página 2 de 2 

 

resultado é o n ser pequeno. Apesar de não haver diferença significativa entre os grupos, o GVF 

apresentou uma melhor evolução ao se analisar o percentil. Este resultado demonstra a 

necessidade dos pais e cuidadores obterem informações básicas sobre o DM, visto que as práticas 

maternas realizadas ao lactente de forma eficaz influenciam na aquisição de novas habilidades 

motoras e no desenvolvimento geral do bebê. Tal resultado deve ser reforçado às equipes de 

saúde, pois conforme informações coletadas em um questionário aplicado aos pais, estes recebem 

pouca ou nenhuma informação sobre o DM. Conclusão: Os lactentes a termo dos grupos GVF e 

GV, com 3, 6 e 9 meses de idade apresentaram DM adequado. Conclui-se também que a 

orientação verbal associada a cartilha ilustrativa não mostrou-se mais eficaz que a orientação 

verbal no DM de lactentes 6 e 9 meses de idade, no entanto, mais estudos se fazem necessários. 
 

Tab. 1 Valores de média, desvio padrão e intervalos de confiança (IC 95%) e análise de comparação dos escores da 

AIMS entre as três avaliações (A, B e C) e entre os grupos (GC e GI). 

Escores  

AIMS 

 Grupo controle (GV) Grupo intervenção (GVC)  
GV x 

GVC 

 Média (DP) IC 95% 

AxBxC 

p1 

 

Média (DP) IC 95% 

AxBxC 

p1 

 

P2 

Prono 

A 3,78 (1,39) 2,71 – 4,85 0,00** 

AB** 

AC** BC ** 

 

 

3,13 (0,61) 2,80 – 3,45 0,00** 

AB** 

AC** BC ** 

 

0,200 

B 10,56 (1,23) 9,61 – 11,51 10,31 

(2,86) 

8,78 – 11,84 0,637 

C 21 (0) ------ 20,88 

(0,50) 

20,61 – 

21,14 

0,453 

Supino 

A 3,89 (0,60) 3,43 – 4,35 0,00** 

AB** AC** 

BC = 0,675 

 

4,00 (0,63) 3,66 – 4,36 0,00** 

AB** AC** 

BC= 0,564 

 

0,666 

B 8,56 (1,01) 7,78 – 9,33 8,81 (0,54) 8,52 – 9,10 0,506 

C 9 (0) --------- 9 (0) ------- 1,000 

Sentado 

A 2,00 (1,11) 1,14 – 2,86 0,00** 

AB** 

AC** BC ** 

 

1,63 (0,61) 1,30 – 1,95 0,00** 

AB** 

AC** BC ** 

 

0,499 

B 6,67 (1,80) 5,28 – 8,05 6,63 (1,31) 5,93 – 7,32 0,954 

C 11,78 (0,66) 11,27 – 12,29 12 (0) --------- 0,182 

Em pé  

A 2 (0) ----- 0,00** 

AB** 

AC** BC ** 

 

2,00 (0,36) 1,81 – 2,19 0,00** 

AB** 

AC** BC ** 

 

1,000 

B 3,00 (0,50) 2,62 – 3,38  3,13 (1,02) 2,58 – 3,67  0,830 

C 9,78 (0,66) 9,27 – 10,29 8,81 (1,90) 7,80 – 9,83 0,158 

Escore  

total 

A 11,67 (2,34) 9,86 – 13,47 0,00** 

AB** 

AC** BC ** 

 

10,88 

(1,31) 

10,18 – 

11,57 

0,00** 

AB** 

AC** BC ** 

 

0,487 

B 28,78 (3,27) 26,26 – 31,29 27,44 

(7,23) 

23,58 – 

31,29 

0,797 

C 51,56 (0,88) 50,88 – 52,23 50,69 

(2,08) 

49,57 – 

51,80 

0,306 

Percentil 

A 51,89 

(24,96) 

32,72 – 71,05 0,042* 

AB=0,186 

AC** BC=0,093 

 

44,00 

(16,98) 

34,95 – 

53,05 

0,00** 

AB** 

AC** BC ** 

 

0,550 

B 64,33 

(20,21) 

48,79 – 79,87  69,75 

(14,21) 

62,18 – 

77,32 

0,570 

C 81,78 (3,30) 79,23 – 84,32  78,25 

(6,84) 

74,60 – 81, 0,115 
1 teste de friedman; 2 teste U de Mann Whitney. A=1ª avaliação, B= 2ª avaliação, C= 3ª avaliação; DP= desvio 

padrão, IC95% = intervalo de confiança de 95%. AB: comparação entre a 1ª e 2ª avaliação; BC: comparação entre 

a 2ª e 3ª avaliação; AC: comparação entre a 1ª e 3ª avaliação; p= nível de significância; *p<0,05; **p<0,01.  

  


