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Introdução: A prematuridade pode contribuir para afecções perinatais nos neonatos, sendo o próprio ambiente ruidoso 

das Unidades de Terapias Intensiva (UTI), local onde os Recém Nascidos Pré-Termo (RNPT) são acolhidos na maioria 

dos casos, também pode ser danoso. A estimulação motora precoce visa oferecer estímulos que facilitem o 

desempenho motor, minimizando os efeitos nocivos da UTI. O Método Canguru (MC) tem sido proposto como 

alternativa ao cuidado neonatal convencional para RNPT de baixo peso.

Objetivo: Avaliar, segundo o Test of Infant Motor Performance – TIMP, o desempenho motor de recém-nascidos pré-

termo e a termo, expostos ou não ao Método Canguru, no período neonatal, identificando as variáveis de confundimento 

para esse desfecho, identificando quais os itens avaliados do TIMP que não estão presentes na faixa etária estudada.

Métodos: Estudo observacional do tipo corte transversal, com grupo controle, mascarado quanto a análise estatística. 

Foram envolvidas 103 crianças, divididas em cinco grupos, de acordo com a idade gestacional pós concepcional, peso 

ao nascer e se foram assistidas ou não pelo Método Canguru, sendo toda pesquisa realizada de acordo com as 

recomendações do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IMIP (CAEE nº 58069716.7.0000.5201). Para 

a análise dos dados, as variáveis categóricas foram resumidas através de frequências absolutas e relativas; e as 

numéricas por estatísticas descritivas usuais. 

Resultados: Analisando a média do desempenho motor, verifica-se diferença entre os grupos estudados, e de acordo 

com a amostra normativa do TIMP, a frequência de recém nascidos com desempenho motor típico foi maior que 88% 

em todos os grupos. Observou se associação do desempenho motor com as seguintes variáveis de confundimento: 

peso ao nascer e na avaliação, idade gestacional e pós-concepcional na avaliação e tipo de parto.

Conclusão: O desempenho motor, na idade pós concepcional a termo, mostrou que crianças assistidas pelo Método 

Canguru tem escore superior ao das crianças da mesma idade, não assistidas pelo Método, demonstrando que a longo 

prazo, o desempenho motor das crianças assistidas é superior quando avaliado na idade pós concepcional a termo. Os 

resultados sugerem que o Método Canguru pode trazer melhora no desempenho motor de crianças pré-termo quando 



atingem a idade a termo (&#8805;37 semanas).


