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 Verificar a relação entre a via de nascimento com o 

desenvolvimento motor de lactentes, do primeiro 

trimestre de vida, acompanhados em programa de 

follow up de uma maternidade de referência em saúde 

na cidade Manaus/AM 

 O desenvolvimento motor é caracterizado como um 

processo gradual e contínuo que está relacionado com 

mudanças no comportamento motor¹, os quais podem 

ser influenciado por fatores biológicos e/ou ambientais².  

 O parto natural consiste no nascimento do bebê 

através do colo do útero e canal vaginal, enquanto o 

parto cesariano consiste em uma intervenção cirúrgica, 

possibilitando a retirada do bebê diretamente do útero 

materno. Nesse sentido, tais vias podem ser sugestivas 

de fatores que potencialmente influenciariam o 

desenvolvimento infantil³.   

 
Objetivo  

Foram avaliados 75 lactentes, a média da idade 
gestacional ao nascimento foi de 33,66 ± 2,8 semanas, a 
maioria deles apresentava 2,15 meses ± 0,95. 

 53,3% eram do sexo feminino e 46,7% eram do sexo 
masculino. Sobre o desenvolvimento motor: 64% 
apresentaram desenvolvimento típico e 36% atípico.  

Na via de nascimento: 21,3% nasceram de parto natural, 
sendo que, segundo a AIMS, 10,7% eram típicas e 
10,7% atípicas, e 78,7% nasceram de cesariana, em 
que 53,3% eram típicas e 25,3% eram atípicas.  

Não foram encontradas diferenças significativas que 
relacionem a via de nascimento com atipicidade no 
desenvolvimento motor (p = 0,18).  

O estudo é do tipo 
observacional de corte 
transversal 

A  avaliação do 
desenvolvimento motor foi 
realizada através da 
aplicação da Escala Motora 
Infantil de Alberta (AIMS). 

 

 

 A informação sobre a 
via de nascimento foi 
coletada através da 
análise de prontuários.  

Para análise estatística, 
utilizou-se o Teste Qui-
quadrado no programa 
SPSS 

 A pesquisa foi aprovada 
pelo CEP da 
Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM) 
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 Foi possível identificar que apesar do parto via cesariana 

ter apresentado maior número de crianças com atipicidade 

no desenvolvimento motor, não houve uma significância 

estatística que comprove tal relação. Contudo, 

investigações mais complexas são necessárias, a fim de 

comprovar tal achado e relacionar outros fatores com o 

desenvolvimento motor de lactentes.  

 Figura 1. Fluxograma metodológico do estudo. 

 Figura 2.  Principais resultados do estudo. 


