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Introdução. Avanços científicos e tecnológicos incorporados à assistência neonatal, nas últimas duas déca-
das, têm determinado um expressivo aumento da sobrevida dos recém-nascidos pré-termos (RNPT), entretanto, 
essa elevação da sobrevida tem sido acompanhada principalmente pelo aumento das alterações do desenvolvi-
mento neuropsicomotor. Fatores de risco maternos ocorridos no período gestacional, além de fatores socioe-
conômicos também podem contribuir para a maior ocorrência dessas alterações. Dessa forma, no RNPT, devido 
à estreita relação entre a imaturidade do Sistema Nervoso Central (SNC) e o atraso do desenvolvimento motor, 
torna-se imprescindível a identificação precoce de alterações do desenvolvimento, para que a intervenção pre-
coce se torne possível. Objetivos. Analisar os fatores maternos e neonatais associados ao desempenho mo-
tor atípico em lactentes nascidos pré-termo, avaliados com idade pós-concepcional entre 38 e 39 semanas, de 
acordo com o Test of Infant Motor Performance (TIMP). Método. Estudo observacional em uma série consecu-
tiva de lactentes nascidos prematuramente, realizado no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira 
- IMIP após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do IMIP sob o número do CAAE nº 
1330. Avaliou-se o desempenho motor de 147 lactentes, com idade pós-concepcional entre 38 – 39 semanas e 
6 dias, utilizando o TIMP. Foram excluídos aqueles com síndromes genéticas e malformações do SNC. Carac-
terísticas maternas e dos lactentes associadas ao desempenho motor atípico foram identificadas pelas análises 
de regressão logística simples e múltipla. Resultados. Dos 147 lactentes avaliados, 40 (27,2%) apresentaram 
desempenho motor atípico, de acordo com o TIMP. Idade gestacional, peso ao nascer, Apgar no 5º minuto, mor-
bidades neonatais, momento da avaliação motora, tempo de internação, tempo de permanência na Unidade de 
Terapia Intensiva e duração da Ventilação Mecânica mostraram-se associados ao desenvolvimento motor atípico 
na análise univariada. Em seguida essas variáveis foram submetidas à análise multivariada para verificação 
dessa associação. As variáveis hospitalização durante a avaliação motora (OR = 3,7; IC: 1,67-8,34; p = 0,001) 
e tempo de internação hospitalar > 20 dias (OR= 2,3; IC: 1,03-5,04; p = 0,041) permaneceram estatisticamente 
significantes, como fatores de risco independentes. Conclusão. Os resultados revelam o alto percentual de 
desempenho motor atípico em lactentes nascidos pré-termo, reforçando a necessidade da detecção precoce do 
distúrbio, particularmente naquelas com maior tempo de internação. A alta hospitalar se mostrou um fator de 
proteção para o evento. 
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