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Introdução

O desenvolvimento motor é um processo que

decorre ao longo da vida de cada indivíduo, e que

está sujeito a diferentes fatores de influência,

amplamente categorizados em biológicos e

ambientais (FARRAN et al., 2019). Dentre estes

fatores, destaca-se que o aleitamento materno tem

sido associado à melhores resultados no

desempenho motor, sendo benéfico à lactentes

durante a primeira infância (FIRK et al., 2018).

Métodos

Estudo descritivo e observacional, de caráter

associativo e abordagem transversal, aprovado pelo

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de

Caxias do Sul (UCS) (nº 2.688.022). Foram avaliadas

95 crianças prematuras (<36 semanas) com idade

corrigida até 18 meses, cadastradas no Ambulatório

de Alto Risco do Centro Clínico da UCS. A amostra

foi distribuída em dois grupos: crianças que

receberam aleitamento materno (n=52) e crianças

que não foram aleitadas (n=43). Para avaliação do

desenvolvimento foi utilizada a Alberta Infant Motor

Scale, que é uma escala observacional das posturas

prono (21 itens), supino (9), sentado (12) e em pé

(16). Além disso, foi aplicado dois questionários para

identificar as características biológicas e ambientais

da amostra. Foi utilizada estatística descritiva e para

a correlação entre desempenho motor e tempo de

aleitamento, foi utilizada a correlação de Pearson

(p≤0,05).

Resultados

A categorização do desenvolvimento motor das

crianças que receberam aleitamento materno indicou

que 53,8% destes bebês apresentaram desempenho

dentro da normalidade, 30,8% foram classificadas

como suspeita para atraso e 15,4% apresentaram

atraso motor.

Referências bibliográficas

A MICHELS, Kara et al. Breastfeeding and motor development in term 

and preterm infants in a longitudinal US cohort. The American 

Journal Of Clinical Nutrition, [s.l.], v. 106, n. 6, p.1456-1462, 1 nov.

2017.

FARRAN, Emily K. et al.. Cross-Domain Associations Between Motor 

Ability, Independent Exploration, and Large-Scale Spatial Navigation; 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Williams Syndrome, and 

Typical Development. Frontiers In Human Neuroscience, [s.l.], v. 13, 

p.1-16, 3 jul. 2019.

FIRK, Christine et al. Cognitive development in children of adolescent 

mothers: The impact of socioeconomic risk and maternal sensitivity. 

Infant Behavior And Development, [s.l.], v. 50, p.238-246, fev. 2018.

BIC/UCS

Objetivo

Avaliar o impacto do aleitamento materno sobre

o desenvolvimento motor de crianças entre 0 e 18

meses de idade corrigida.

Para o grupo de crianças que não receberam

aleitamento, observou-se que 39,5% estavam dentro

da normalidade no desempenho motor, 27,9%

estavam com suspeita para o atraso, e 32,6%

apresentaram atraso motor. Além disso, observou-se

correlação significativa entre o tempo de aleitamento

exclusivo e o percentil de desempenho (r=0,25;

p=0,18), indicando que quanto maior o tempo de

aleitamento materno exclusivo, melhor o

desenvolvimento da criança.

Conclusão

Os dados obtidos indicam que as crianças que

receberam aleitamento materno obtiveram melhores

resultados no desempenho motor, sendo que,

percentis superiores são observados em bebês que

foram aleitados por mais tempo. Além disso, diante

da identificação de atrasos motores, há a

necessidade da intervenção motora, a fim de

promover o desenvolvimento adequado, ou ainda,

minimizar o atraso.
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