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RESUMO

O desenvolvimento da criança não se realiza de modo regular e progressivo, mas, por “saltos qualitativos”. Para se entender quando a criança 
apresenta o déficit motor é necessário o conhecimento do progresso da criança desde o nascimento até os dois anos. O recém-nascido não 
consegue sustentar a cabeça e aos dois anos de idade anda independentemente com o controle motor estabelecido para a idade. Entretanto, 
crianças “ditas” saudáveis, podem apresentar desenvolvimento atípico, trazendo efeitos negativos na vida futura. O objetivo deste trabalho foi  
Investigar a influência da intervenção sensório-motora essencial (ISME) na aquisição da marcha de lactentes com atraso no desenvolvimento 
motor. Foram selecionados 156 prontuários de crianças que apresentaram atraso no desenvolvimento motor. As variáveis do estudo foram 
colhidas dos prontuários que preenchiam todos os critérios de inclusão do presente estudo no período de junho/1998 a janeiro/2015. Este estudo 
foi desenvolvido no Município de Petrópolis por meio de uma parceria da Fundação Municipal da saúde com a Universidade Estácio de Sá, 
Campus Petrópolis/RJ. Este local oferece atenção básica a saúde da criança, sendo composto por diversos ambulatórios essenciais à assistência 
básica. O setor de fisioterapia da unidade presta assistência a crianças que apresentam atraso no desenvolvimento motor de qualquer etiologia 
neurológica ou não, a intervenção fisioterapêutica é realizada pelo programa ISME. A amostragem foi de conveniência. Participaram deste estudo 
lactentes de ambos os sexos, nascidos a termo, com idades entre 4 e 23 meses, sem histórico de lesão central. Os dados foram tratados através 
do teste t. O nível de significância estatística considerado para estas comparações foi de 5% (p< 0,05). Os dados foram armazenados e tratados 
pelo programa SPSS versão 18. Resultados: A média do tempo de tratamento pelo programa ISME apresentou relação direta com a idade e a 
condição motora ao inicio da intervenção. A aquisição da marcha foi de 2 meses e 15 dias para os lactentes que engatinhavam no início da 
intervenção; de 7 meses para os que permaneciam sentados  e de 11 meses para os que não apresentavam controle de cabeça. A idade média da 
aquisição do andar da presente amostra foi de (17 ± 5) meses. Chegou-se a conclusão que Independente da idade que cada lactente iniciou o 
tratamento, os mesmos adquiriram a marcha em um período relativamente curto, sendo que a variável de maior influência quanto ao tempo de 
tratamento foi à falta do controle de cabeça no início do tratamento. O programa ISME se mostrou adequado para a resolução do atraso motor.
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