
Introdução  

Resultados 

Concluiu-se que as crianças prematuras aos quatro meses 

de idade corrigida apresentaram aumento para um 

desenvolvimento motor suspeito. Assim, a avaliação 

sequencial da motricidade é importante para proporcionar 

planejamento e ações direcionadas aos cuidados das 

crianças prematuras, e a AIMS é uma escala confiável para 

ser utilizada na avaliação do desenvolvimento motor de 

lactentes prematuros.  

Conclusão 

O estudo foi observacional, corte transversal e 

prospectivo, realizado com dezesseis prematuros em 

seguimento ambulatorial e avaliados por meio da 

aplicação da escala Alberta com aprovação do CEP 

(CAAE 48891515.5.0000.5495). Para a análise 

estatística foram utilizados, o Test “t” de Student e o 

coeficiente de correlação de Pearson. Foi considerado 

estatisticamente significante quando encontrado p<0,05. 
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Quando observado as características maternas, 

predominou a baixa escolaridade e o parto cesárea. No 

grupo de prematuros avaliados, observou-se a aquisição 

motora em todas as posições corporais aos quatro 

meses de idade corrigida. Não foi encontrado, crianças 

com percentil abaixo de cinco nas duas avaliações 

executadas, desta forma até os quatro meses de idade 

corrigida as crianças não apresentaram desenvolvimento 

anormal. Na primeira avaliação 14 das crianças 

apresentaram percentil classificado como normal e 2 

como suspeito, já na segunda avaliação aos quatro 

meses de idade corrigida 11 foram classificados normais 

e 5 suspeitos. Na segunda avaliação houve o aumento 

18,7% de crianças que passaram a ser consideradas 

com suspeita.  

  

  

Avaliar o desenvolvimento motor de lactentes prematuros 

no início do acompanhamento ambulatorial e aos quatro 

meses de idade corrigida utilizando a escala AIMS.   

 

Objetivo  

O seguimento de lactentes prematuros em ambulatórios 

especializados constitui um importante recurso para 

identificação de atrasos nos padrões normais de 

desenvolvimento motor. A Alberta Infant Motor Scalen 

(AIMS) é uma ferramenta importante na avaliação do 

desenvolvimento motor de fácil aplicabilidade e de 

eficácia autentica. O fisioterapeuta utiliza desta 

ferramenta como um meio de abordagem para identificar 

atrasos e intervir de maneira precoce no 

desenvolvimento motor 1,2,3. 
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Figura 1. Alberta Infant Motor Scalen (AIMS)  


