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RESUMO 

 

O desenvolvimento infantil é resultado da interação de fatores biológicos, como a 

prematuridade, e ambientais, gerados pelos estímulos e oportunidades ofertados pelo 

ambiente em que a criança vive. O objetivo do presente estudo foi verificar e comparar a 

Capacidade Funcional, o nível de Independência e o nível de Estimulação Presente no 

Ambiente Domiciliar de nascidos prematuros com idade entre 18 e 42 meses, 

frequentadores e não frequentadores de creche ou escola. Foi realizado um estudo 

transversal com uma amostra de conveniência de 26 nascidos prematuros com idade entre 

18 e 42 meses, divididos em grupo de estudo (frequentadores de creche) e controle (não 

frequentadores de creche), pareados quanto ao sexo, idade gestacional, idade cronológica, 

escolaridade materna e nível socioeconômico. Os dados foram coletados a partir da 

aplicação do questionário “Oportunidades de Estimulação Motora no Ambiente Domiciliar – 

Autorrelato” (AHEMD-SR), do Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI) e 

de um questionário de identificação.  Para a análise dos dados foram realizadas 

estatísticas descritivas e os testes Qui-quadrado, de Fisher, de Mann-Whitney e de Análise 

Univariada, sendo considerado o nível de significância de  α= 0,05 e tendência de 

diferenciação quando α< 0,10. Mais de dois terços dos participantes de ambos os grupos 

recebeu a classificação “Muito Fraco e Fraco” nas dimensões Materiais de Motricidade 

Fina e Grossa no AHEMD-SR, tendo sido encontrada diferença significativa entre os 

grupos na dimensão Variedade de Estímulos (p=0,036), indicando maior Variedade no lar 

de crianças do grupo de não frequentadores de creche, e tendência na dimensão Materiais 

de Motricidade Grossa (p=0,086), existindo maior disponibilidade no ambiente domiciliar do 

grupo de estudo (frequentadores de creche). No PEDI, encontrou-se diferença significativa 

na área de Autocuidado (p=0,045) e tendência de diferenciação na Mobilidade (0,068), 

ambas da Parte de Assistência do Cuidador, com melhores desempenhos no grupo de 

estudo. Houve alta prevalência (acima de 30%) de atraso no desenvolvimento em algumas 

áreas (Mobilidade e Autocuidado), em especial na de Mobilidade quanto à Assistência do 

Cuidador, estando presente em mais da metade (53,8%) dos participantes do grupo 

controle. Conclusão: Nascidos prematuros entre 18 e 42 meses de idade apresentaram 

baixas oportunidades de estimulação no domicílio quanto à presença de Materiais para 

Motricidade Fina e Grossa e altos percentuais de atrasos nas Habilidades Funcionais na 

área de Mobilidade e na Independência quanto ao Autocuidado e à Mobilidade, 

principalmente os que não frequentam creche. Desta forma, a creche parece interferir 



   
positivamente na Capacidade Funcional e na Independência de nascidos prematuros 

entre 18 e 42 meses de idade. 

 
Palavras-chave: Desenvolvimento infantil. Prematuro. Meio Ambiente. Creches. 

 
  



   
ABSTRACT 

 

Child development is a result of the interaction of biological factors, such as 

prematurity, and environmental factors, generated by stimulation and opportunities 

offered by the environment in which the child lives. The aim of this study was to 

determine and compare the effect that being attend on day care centers or not can 

generate in the Functional Capacity, in the Independence and in the Home 

Environment Level of Stimulation of premature infants between 18 and 42 months of 

age. It was a cross-sectional study with a convenience sample of 26 preterm infants 

aged between 18 and 42 months, divided into study group (attending day care 

centers ) and control (did not attending daycare centers), paired for sex, gestational 

age, chronological age, maternal education and socioeconomic status. Data were 

collected from the questionnaire "Affordances in the Home 

Environment for Motor Development - Self Report" (AHEMD - SR), the Pediatric 

Evaluation of Disability Inventory (PEDI) and an identification questionnaire. For 

data analysis were performed a descriptive statistics, and Chi-square, Fisher, Mann- 

Whitney and Univariate Analysis tests, considering the level of significance of α= 

0.05 and trends when α< 0.10. Over two-thirds of participants in both groups 

received a rating of " Very Low and Low" in dimensions Materials of Fine and Gross 

Motor Skills in AHEMD-SR and there was a significant difference between groups in 

the dimension Variety of Stimulation (p = 0.036), indicating a greater Variety in the 

children's home in the group that wasn`t attended in day care centers, and trends in 

the dimension Materials of Gross Motor Skills (p = 0.086), there are more availability 

in the home environment in the study group (attending in day care centers) . In 

PEDI, it has found a significant difference in the area of Self-care (p = 0.045) and 

differentiation trend in Mobility (0.068), both of the Caregiver Assistance part. There 

was a high prevalence (over 30 %) of developmental delays in some areas (Mobility 

and Self-care), especially in regard to Mobility Assistance Caregiver, present in 

more than a half (53.8 %) of the control group participants. Conclusion: born preterm 

between 18 and 42 months of age showed low stimulation opportunities at home for 

the presence of Materials of Fine and Gross Motor Skills and high percentages of 

delays on Functional Abilities in the area of Mobility and on Independence in Self-

care and Mobility area, especially those who did not attend day care. In this way, the 

day care seems to positively affect the Functional Capacity and Independence in 

born preterm child between 18 and 42 months of age. 



   
 

 Keywords: Child Development. Premature. Environment. Child Day Care Centers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Os avanços científicos e tecnológicos das duas últimas décadas permitiram 

inovações na assistência obstétrica e neonatal favorecendo a realização de intervenções 

cujo benefício na redução da mortalidade neonatal é inquestionável (RUGOLO, 2005). 

Assim, na década de 90, houve, tanto em países desenvolvidos como naqueles em 

desenvolvimento, significativo aumento na sobrevida de prematuros, nascidos com idade 

gestacional (IG) inferior a trinta e sete semanas (RUGOLO, 2005; SILVA, 2002). Apesar do 

aumento na sobrevida, não houve redução da morbidade associada ao nascimento pré-

termo, havendo um número crescente de crianças advindas de Unidades de Terapia 

Intensiva Neonatais com alterações motoras, sensoriais e déficits de aprendizagem 

(SILVA, 2002).   

Dessa forma, a vulnerabilidade decorrente da condição biológica do nascimento 

pretermo se constitui um fator de risco para o desencadeamento de alterações no 

desenvolvimento em diferentes etapas evolutivas da trajetória de vida da criança 

(LINHARES et al., 2005; LOPES & DUARTE, 201; RUGOLO, 2005).  

Os primeiros anos de vida (desde a gestação) constituem um período de grande 

plasticidade cerebral, no qual o Sistema Nervoso Central sofre intensas transformações 

nos elementos que o compõem e na rede de conexões que os une, de maneira duradoura 

e sob influência do ambiente em que o lactente está inserido. (BRASIL. Ministério da 

Saúde, 2002). 

Assim, o desenvolvimento da criança sofre a influência contínua de fatores 

intrínsecos e extrínsecos, que provocam variações de um indivíduo para outro, que tornam 

único o curso do desenvolvimento de cada um deles (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002). 

Os fatores intrínsecos são aqueles centrados no indivíduo, como o baixo peso ao nascer e 

o nascimento pretermo (LINHARES, 2005). Os fatores extrínsecos começam a atuar desde 

a concepção (como a exposição a ruídos de diferentes intensidades na vida intrauterina) e 

após o nascimento são constituídos pelos estímulos e oportunidades gerados pelo 

ambiente em que a criança vive, como a escolaridade dos pais (BRASIL. Ministério da 

Saúde, 2002; DEFILIPO, 2011; MANCINI, et al., 2004) e o nível socioeconômico (BRASIL. 

Ministério da Saúde, 2002; DEFILIPO, 2011; MANCINI, et al., 2004; SANTOS et al.,  2009). 

As crianças apresentam variações individuais nos seus níveis de desenvolvimento 

que não podem ser explicadas apenas pelas características genéticas e ritmo 
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maturacional. Na possível explicação deste fenômeno, fatores ambientais tem assumido 

cada vez maior protagonismo (RODRIGUES e GABBARD, 2007).  

Em um estudo de Levy-Shiff  et al. (1994) apud Silva (2002)  a situação 

socioeconômica revelou ser uma importante variável preditora, sugerindo que os 

prematuros podem ter bons resultados motores se tiverem um ambiente estimulador e de 

classe média, enquanto aqueles com complicações leves em um ambiente desvantajoso 

podem ter um resultado pobre a longo prazo. O maior grau de escolaridade da mãe está 

associado a melhores oportunidades de estímulos ambientais uma vez que mães com 

mais instrução tem maior acesso a informações e conhecimento sobre o processo de 

desenvolvimento dos filhos (ANDRACA et al.,1998; DEFILIPO, 2011). 

Crianças prematuras ou com baixo peso ao nascer apresentam menor desempenho 

na capacidade funcional e na independência do que aquelas sem estas condições. 

Contudo, estas características parecem não explicar sozinhas estes achados, sendo 

possível que as condições ambientais e socioeconômicas, interagindo com as condições 

biológicas, exerçam significativos efeitos sofre os desfechos (LEMOS et al., 2012; PILZ e 

SCHERMANN, 2007) , destacando-se a baixa escolaridade materna (MARIA-MENGEL e 

LINHARES, 2007; PILZ e SCHERMANN, 2007 ) e o baixo nível socioeconômico como 

variáveis com forte impacto no desenvolvimento subsequente (MARIA-MENGEL e 

LINHARES, 2007; PILZ e SCHERMANN, 2007; SANTOS, 2009).  

Segundo Mancini et al., (2004), o elevado nível socioeconômico das famílias está 

relacionado a condições favoráveis como maior escolaridade dos pais, maior acesso à 

informação e maior poder aquisitivo. Os resultados encontrados pelo referido estudo 

sugerem que tal contexto sociocultural poderia minimizar ou neutralizar eventuais prejuízos 

decorrentes da prematuridade na performance motora, compensando os efeitos do risco 

biológico. 

Conforme Rossetti e Ferreira (apud SCHOBERT, 2008), uma característica 

importante relacionada ao contexto sociocultural é a frequência de crianças em creche ou 

escola. Isto se deve às transformações socioeconômicas e à inserção da mulher no 

mercado de trabalho, fazendo-se necessário que um grande número de lactentes passe a 

maior parte do dia nestes locais.  

A creche deve ser um local de atendimento às necessidades de alimentação, 

higiene e estimulação, capaz de promover o crescimento e o desenvolvimento adequados 

de crianças com menos de seis anos de idade (SABATÉS e MENDES, 2007). De acordo 

com Schoeps (apud Sabatés e Mendes, 2007), a creche pode permitir, de modo mais 

eficaz, a realização de intervenções coletivas de educação e prevenção de saúde, por 
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contar com uma população definida, estável e facilitadora de acesso aos familiares, 

possibilitando inclusive a mudança de hábitos alimentares e de higiene, entre outros. 

Assim, na atualidade, a creche constitui outro importante ambiente que pode influenciar no 

desenvolvimento infantil, merecendo destaque nesta área (PINHEIRO et al., 2010).  

Há escassez de estudos que comprovem a creche como um fator de proteção para 

o desenvolvimento infantil. Os resultados do estudo de Albers, Riksen-Walraven e Weerth 

(apud MIQUELOTE, 2011) sugerem que mesmo pequenos aumentos no estímulo ao 

desenvolvimento fornecidos nas creches podem favorecer o desenvolvimento cognitivo dos 

lactentes.  

 Existem evidências de que em condições adversas o desenvolvimento possa ser 

influenciado negativamente pelo ambiente da creche (BALTIERI et al., 2010). A formação 

dos profissionais que trabalham em creches está diretamente relacionada à qualidade do 

cuidado da assistência às crianças (ALMEIDA, 2004) e a falta de conhecimento sobre 

técnicas para estimular o desenvolvimento infantil pode comprometer a qualidade da 

estimulação (EICKMAN et al., 2009). Também podem comprometer o desenvolvimento, 

uma quantidade elevada de crianças em um ambiente de tamanho restrito (ANZANELLO, 

2010); e  o maior o número de lactentes em relação ao educador, uma vez que menos 

atenção individualizada é dispensada a cada um, sendo menor a possibilidade do cuidador 

estimulá-los na aquisição de novas habilidades (ALMEIDA, 2004; ANZANELLO, 2010; 

EICKMAN et al., 2009). De acordo com Barros et al. (2003), a utilização de brinquedos 

inadequados para a faixa etária ou mesmo a disponibilidade de pouca variação destes, 

prejudica o aumento do repertório motor; além disto, o local onde a criança é mantida, 

quando não permite ampla movimentação, pode promover danos no aprendizado motor. 

 Desta forma, observa-se que alguns estudos indicam efeitos positivos, como o de 

Albers, Riksen-Walraven e Weerth (apud MIQUELOTE, 2011) e outros efeitos negativos 

(ALMEIDA, 2004; ANZANELLO, 2010 BALTIERI et al., 2010; BARROS et al., 2003; 

EICKMAN et al., 2009) da creche no desenvolvimento infantil, mas ainda são escassas as 

pesquisas neste ambiente e pouco se sabe sobre seu real efeito sobre a capacidade 

funcional, o nível de independência e o nível de estimulação domiciliar de crianças 

nascidas prematuras, não tendo sido encontrado estudo que relacionasse estes aspectos 

entre frequentadores e não frequentadores de creche.  

O conhecimento destes efeitos pode indicar associações entre o nível de 

oportunidades presentes no ambiente domiciliar, a capacidade funcional e a independência 

dos lactentes que frequentam creche em comparação aos que não frequentam, revelando 

possíveis aspectos críticos que deveriam ser foco de um melhor planejamento e 
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intervenção, para orientar pais e acolher adequadamente os lactentes e pré-escolares, em 

especial aqueles com fatores de risco para alterações no desenvolvimento. 
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2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Verificar e comparar a capacidade funcional, o nível de independência e o nível de 

estimulação presente no ambiente domiciliar de nascidos prematuros com idade entre 18 e 

42 meses, frequentadores e não frequentadores de creche ou escola. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Descrever e comparar o nível de estimulação no ambiente domiciliar de prematuros com 

idade entre 18 e 42 meses frequentadores e não frequentadores de creche ou escola. 

- Descrever e comparar a capacidade funcional e o nível de independência de prematuros 

com idade entre 18 e 42 meses, frequentadores e não frequentadores de creche ou escola. 
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3 METODOLOGIA:  

 

 

3.1 Desenho de Estudo 

 

 Estudo observacional e transversal, que constou de uma amostra de nascidos 

prematuros com idade entre 18 e 42 meses, frequentadores e não frequentadores de 

creche (respectivamente, grupo de estudo e grupo controle) usuários dos dois serviços de 

Follow-up de Juiz de Fora, Minas Gerais.  

 

 

3.2 Seleção dos sujeitos 

 

O estudo analisou dois grupos de lactentes e pré-escolares nascidos prematuros 

frequentadores e não frequentadores de creche (estudo e controle) na faixa etária entre 18 

e 42 meses. Os participantes foram oriundos do serviço de Follow-up do HU/CAS 

(APÊNDICE 1) e da Prefeitura de Juiz de Fora (APÊNDICE 2), sendo pareados segundo a 

idade, o grau de prematuridade, nível socioeconômico, sexo e escolaridade materna. 

Todos os usuários dos dois serviços de Follow-up citados acima compreendidos 

nesta faixa etária foram potenciais participantes do grupo de estudo, mas não foram 

incluídos aqueles com Paralisia Cerebral moderada a grave (GMFCS III, IV ou V) 

(PALISANO et al., 1997) ou síndromes genéticas e malformações, uma vez que os dados 

dos mesmos poderiam representar exceções devido ao AHEMD-SR investigar 

oportunidades e atividades que não são interessantes ou possíveis para crianças  com 

grande dificuldade ou incapacidade de locomoção. Para cada participante do grupo de 

estudo, foi incluído um do grupo controle, pareado segundo os critérios citados 

anteriormente. 

Os serviços de Follow up foram escolhidos como locais para coleta de dados por 

serem locais de acompanhamento de crianças nascidas prematuras.  A avaliação de 

lactentes e pré-escolares entre 18 e 42 meses se deve ao fato da versão do AHEMD- SR 

permitir a utilização apenas nesta faixa etária.  
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3.3 Instrumentos: 

 

 

3.3.1 Oportunidades de Estimulação Motora no Ambiente Domiciliar – Autorrelato – 

AHEMD-SR (ANEXO 1) 

O AHEMD (18-42 meses) foi desenvolvido especificamente para a faixa etária de 18 a 

42 meses; sendo um instrumento válido e confiável que avalia o quanto o ambiente 

domiciliar está promovendo oportunidades para crianças nesta faixa etária (PROJECTO 

AHEMD, [S.d.]; GABBARD, CAÇOLA e RODRIGUES, 2008). Os autores referem sua 

tradução do inglês para o português, espanhol, chinês e italiano e sua utilização em seis 

países (PROJECTO AHEMD, [S.d.]; GABBARD, CAÇOLA E RODRIGUES, 2008). Apesar 

de não ter sido validado para a população brasileira, a versão portuguesa (RODRIGUES et 

al., 2005) vem sendo utilizada em estudos no Brasil, o que se justifica pela falta de 

instrumentos validados que avaliem o ambiente domiciliar nesta faixa etária.  

O AHEMD-SR é um questionário composto de 67 perguntas, tendo uma parte inicial 

destinada à caracterização da criança e da família; o restante das questões estão 

agrupadas em cinco subescalas: Espaço Externo (espaço físico externo, materiais do 

exterior), Espaço Interno (espaço físico interno, materiais do interior, superfícies internas, 

espaço para brincadeiras internas), Variedade de Estimulação (estímulo ao brincar, 

liberdade de movimentos e de escolha das atividades, estimulação e encorajamento, 

atividades diárias), Materiais de Motricidade Grossa (brinquedos de molas, mesas de 

atividades múltiplas,  materiais musicais, materiais de motricidade grossa, materiais de 

locomoção, materiais de exploração corporal), Materiais de Motricidade Fina (brinquedos 

de faz de conta, brinquedos de encaixar, materiais educativos, jogos, materiais de 

construção) (RODRIGUES & GABBARD, 2007a). Há questões dicotômicas (sim ou não), 

em formato de Likert (como: quase nunca, pouco tempo, muito tempo, quase sempre), 

além de questões descritivas utilizando ilustrações dos diferentes tipos de brinquedos para 

identificar a quantidade existente dos mesmos (PROJECTO AHEMD, [S.d.]; GABBARD, 

CAÇOLA e RODRIGUES, 2008). 

 

 

3.3.2 Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade – PEDI (ANEXO 2) 

 

O PEDI é um instrumento de avaliação infantil que foi padronizado, validado e 

adaptado à realidade brasileira. Consiste em uma entrevista estruturada realizada com o 
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cuidador, que documenta o desempenho funcional, a independência nas atividades de vida 

diária e as modificações do ambiente, físico doméstico, utilizadas na rotina de crianças 

entre seis meses a sete anos e seis meses de idade ou com desempenho motor 

correspondente a essa faixa etária (MANCINI, 2005).  

 O instrumento é dividido em três partes. A primeira parte quantifica o repertório de 

Habilidades Funcionais das crianças nas dimensões Autocuidado, Mobilidade e Função 

Social. Há 73 itens na escala de Autocuidado que abrangem alimentação, higiene pessoal, 

uso do toalete, vestuário e controle esfincteriano. Na área de Mobilidade, seus 59 itens 

avaliam as transferências, locomoção em ambiente externo e interno, e uso de escadas. A 

dimensão Função Social, apresenta 65 itens que refletem as questões relativas à 

comunicação (compreensão e expressão), resolução de problemas, jogo social interativo, 

interação com colegas, brincadeiras, autoinformação, orientação temporal, tarefas 

domésticas, autoproteção e função comunitária (MANCINI, 2005). 

A Segunda Parte do teste se refere ao nível de assistência que o cuidador oferece à 

criança na execução das atividades nas três dimensões já mencionadas (Autocuidado, 

Mobilidade e Função Social). A Parte III avalia a frequência de adaptações no ambiente 

utilizadas pela criança nas mesmas atividades funcionais (MANCINI, 2005). No presente 

estudo a terceira parte do teste não foi utilizada. 

 

 

3.3.3 Questionário de Identificação (Apêndice 4) e ABEP (ANEXO 3) 

 

 No questionário de identificação, que foi desenvolvido pelos pesquisadores 

envolvidos com o estudo, os dados dos responsáveis dos lactentes ou pré-escolas foram 

coletados, assim como aspectos que poderiam influenciar o desenvolvimento como renda 

familiar, idade e escolaridade dos pais, e informações recebidas sobre estímulos 

adequados para faixa etária da criança. 

 O nível socioeconômico foi caracterizado por meio da Classificação Econômica 

Brasil (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa - ABEP, 2010) (Anexo 3), 

disponível no site da associação. Esta procura estimar o poder de compra da família, 

considerando aspectos relativos ao número de cômodos e utensílios domésticos, além do 

nível de escolaridade do chefe de família. A divisão em classes econômicas é definida em 

uma escala de níveis de A até E, sendo A, a classe mais alta e E, a mais baixa. 
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3.4 Variáveis estudadas e conceitos 

 

 

3.4.1 Variáveis dependentes 

 

Qualidade e quantidade de estímulo motor presente no ambiente domiciliar:  

 

Como já citado no item anterior, para avaliar este aspecto, utilizou-se o questionário 

Oportunidades de Estimulação Motora no Ambiente Domiciliar – Autorrelato – AHEMD-SR. 

Após seu preenchimento, os dados foram introduzidos na calculadora (AHEMD Calculator 

VPbeta1.5.xls) disponível no endereço eletrônico: 

http:www.ese.ipvc.pt/~dmh/AHEMD/ahemd.htm. A partir da pontuação obtida, a 

calculadora forneceu a classificação do AHEMD total em baixa, média ou alta oportunidade 

de estimulação no lar, e de suas dimensões em muito fracas, fracas, boas ou muito boas 

oportunidades (PROJECTO AHEMD, [S.d.]; GABBARD, CAÇOLA e RODRIGUES, 2008). 

 

 

Capacidade Funcional e Assistência do Cuidador: 

  

 A capacidade funcional e a assistência do cuidador foram avaliadas através do 

PEDI. Na primeira parte, para cada item das três dimensões avaliadas (Autocuidado, 

Mobilidade e Função Social) foi atribuído um ponto, quando a criança foi capaz de realizar 

a atividade, ou zero, se não foi capaz de executá-la. A Parte II do teste foi pontuada em 

uma escala que varia de 5 a 0. ’Cinco’ reflete o nível de completa independência, ‘quatro’ 

indica supervisão, ‘três’ representa assistência mínima, ‘dois’ assistência moderada, ‘um’ 

assistência máxima e ‘zero’ assistência total. 

Ao final, os pontos foram somados, obtendo-se os escores brutos de cada dimensão 

das duas partes do PEDI. Os escores brutos foram convertidos em escores padronizados 

normativos de acordo com as tabelas disponíveis no manual, informando o desempenho 

esperado para crianças com desenvolvimento normal da mesma faixa etária. Escores 

normativos com valores entre 30 e 70, inclusive, indicam desempenho dentro dos limites 

normais, aqueles inferiores a 30, indicam atraso ou desempenho significativamente inferior 

e os superiores a 70, indicam desempenho significativamente superior ao de crianças 

brasileiras de mesma idade (MANCINI, 2005).  
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3.4.2 Variável independente 

 

A variável independente do estudo é se o lactente ou pré-escolar frequenta creche ou 

escola. Esta informação foi colhida segundo depoimento do responsável, através do PEDI 

e do AHEMD.  

 

 

3.4.3 Variáveis pareadas 

 

As variáveis pareadas foram obtidas através do preenchimento do questionário de 

identificação da criança, desenvolvido pelos autores da pesquisa. 

 Escolaridade da mãe: classificada, como variável categórica ordinal, sendo 

subdivididas em mães analfabetas, com escolaridade menor ou igual oito anos e com 

escolaridade maior que oito anos. 

 Prematuridade: Os lactentes e pré-escolares foram classificados quanto ao 

grau de prematuridade em prematuro extremo (idade gestacional (IG) menor ou igual a 28 

semanas) ou prematuro (29 a 36 semanas de IG) (CID-10, 2007). 

 Idade: Foi utilizada a idade corrigida para os nascidos prematuros que 

estejam entre 18 e 24 meses, para os demais se utilizou a idade cronológica (RUGOLO, 

2005). No pareamento, foi permitida uma variação de idade compreendida nas faixas de 

idade utilizadas para a transformação dos escores brutos em escores normativos do PEDI, 

sendo elas: de 18 meses a 23 meses e 31 dias; de 24 meses a 29 meses e 31 dias; de 30 

meses a 35 meses e 31 dias, de 36 meses a 41 meses e 31 dias; de 42 meses. 

 Sexo: classificado como variável categórica nominal em masculino ou 

feminino. 

 Nível socioeconômico: No pareamento foi utilizada a classificação da ABEP 

(Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, 2010) (ANEXO 3), permitindo variação 

de uma classe acima ou abaixo. 

 

3.4.4 Variável Moderadora 

 

 Presença de alterações ou diagnóstico que possam comprometer o 

desenvolvimento motor: analisada como variável dicotômica (sim ou não). Foi perguntado 

aos pais se existe algum diagnóstico fechado ou problemas que possam comprometer o 

desenvolvimento motor, como alteração confirmada de atraso, paralisia cerebral, 
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dificuldade em alguma área específica (visão, coordenação,...), existência de alguma 

patologia como, problemas de audição, visão, alterações sensoriais, ortopédicas, 

cardíacas, problemas respiratórios, desnutrição ou outra intercorrência. 

 Essa variável foi analisada considerando os seus efeitos na associação entre as 

oportunidades ambientais e a capacidade funcional, uma vez que pode estar relacionada 

tanto com a qualidade do ambiente, quanto com a capacidade funcional e com a 

independência.  

 

 

3.5 Procedimentos 

 

Os instrumentos descritos foram aplicados por três acadêmicas da Faculdade de 

Fisioterapia da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, e por uma fisioterapeuta 

supervisora. Todas foram treinadas previamente para a entrevista, a fim de esclarecer 

possíveis dúvidas dos cuidadores acerca do preenchimento do questionário de 

identificação e do questionário de classificação econômica da ABEP. 

Para a aplicação do PEDI houve um treinamento da equipe que obedeceu às 

seguintes etapas: leitura apurada do manual de aplicação; observação (ao vivo e em 

vídeo) da aplicação por uma examinadora previamente treinada do inventário onde cada 

um (pesquisador treinado e pesquisadores em treinamento) deveria pontuar 

individualmente o teste, para posterior comparação, discussão e esclarecimento de 

possíveis dúvidas na execução e pontuação do mesmo; aplicação do teste pelo avaliador 

em treinamento com concomitante pontuação por ele mesmo, e reteste mediante 

observação de vídeo gravado contendo imagem e áudio da aplicação do instrumento. Os 

pesquisadores obtiveram confiabilidade intra e interexaminador superior a 90% nas partes 

1 e 2 do PEDI, utilizadas neste estudo.  

Em seguida, a “pesquisa piloto” foi iniciada, constando de aplicação de todos os 

instrumentos do presente estudo (PEDI, AHEMD e questionário de identificação) em 

indivíduos que não fizeram parte da amostra, até que fosse alcançado o nivelamento de 

habilidades entre todos os membros da equipe.  

Antes da coleta ser iniciada, foi realizado um levantamento exploratório na listagem 

dos possíveis participantes do estudo maior, no qual o presente estudo esta inserido, tendo 

sido encontrados 379 potenciais participantes (32 do Follow up HU/UFJF e 347 Follow up 

Prefeitura). Estes deveriam ser avaliados a fim de se alcançar o número determinado pelo 

cálculo amostral que foi definido com a ajuda de um estatístico (n=165). Escolheu-se os 
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participantes a serem avaliados por um processo de amostragem aleatória através de uma 

ordem pré-determinada por sorteio, com auxilio de um programa disponível no endereço 

eletrônico (http://www.sorteador.com.br). A coleta foi iniciada pelos participantes do serviço 

de Follow up do HU/UFJF e seguida pelos do serviço de Follow up da Prefeitura de Juiz de 

Fora. O contato dos responsáveis pelas crianças foi adquirido através dos seus 

prontuários, sendo que inicialmente a equipe envolvida na coleta ligava para os 

responsáveis, explicava sobre a pesquisa e perguntava se havia interesse em participar da 

mesma. Como alguns telefones que constavam nos prontuários estavam desatualizados 

ou errados, recorreu-se novamente aos prontuários para obter-se seus endereços, através 

dos quais foi feita pesquisa através da lista telefônica dos números atuais do telefone do 

potencial participante ou dos seus vizinhos mais próximos, com os quais foi estabelecido 

contato na tentativa de se obter uma comunicação com os responsáveis pelas crianças. 

Quando este contato era bem sucedido e os pais demonstravam interesse na participação, 

um encontro era marcado nos locais de atendimento dos serviços de Follow-up. Uma vez 

que muitos cuidadores não compareceram ao local marcado, foi realizado novo contato e 

as avaliações foram remarcadas para o local que fosse mais conveniente a eles (como no 

trabalho ou em suas casas). Após estes procedimentos, e a tentativa de contato com todos 

os 379 potenciais participantes, conseguiu-se uma amostra de 112 crianças avaliadas 

segundo o procedimento previsto. No banco de dados destes 112 participantes foi feita a 

seleção do presente estudo dos participantes do grupo de estudo (frequentadores de 

creche) e seus pares (grupo controle de não frequentadores de creche), conforme descrito 

no item Seleção dos Sujeitos. 

A coleta de dados constou de três etapas. Na primeira, os dados dos responsáveis 

dos lactentes ou pré-escolas foram coletados através do questionário de identificação, que 

incluiu o questionário de classificação econômica – ABEP. Na segunda, aplicou-se o PEDI. 

Na terceira etapa o questionário AHEMD foi fornecido aos responsáveis para que o 

preenchessem. Em caso de pais analfabetos, a pesquisadora deveria ler o AHEMD para 

que o responsável respondesse. 

Após cada coleta, os responsáveis foram informados sobre o resultado da pesquisa 

e orientados, com relação a possíveis oportunidades de estímulos que poderiam ser 

oferecidos (como modificações no ambiente, atividades adequadas para cada idade e 

compra ou confecção de brinquedos) e no incentivo a maior independência e 

funcionalidade com base nos achados do PEDI. 

Durante a realização da coleta, as acadêmicas foram acompanhadas, avaliadas e 

recicladas. 



25 
3.6 Análise dos dados 

 

Os dados de cada participante do estudo foram arquivados no programa SPSS 

15.0. Como a amostra do estudo é pequena, para análise, os resultados do questionário 

AHEMD-SR foram recategorizados em “Muito Fraco e Fraco” e “Bom e Muito Bom”. Foi 

realizada uma análise descritiva das características dos participantes de cada grupo. Os 

resultados de cada questionário foram classificados em variáveis categóricas e contínuas. 

As variáveis categóricas foram analisadas com o Teste Qui-quadrado ou com o Teste 

Exato de Fisher (quando o número de participantes foi abaixo de cinco em mais de dois 

subgrupos). Testou-se as variáveis contínuas quanto à hipótese de normalidade; como 

algumas foram consideradas não normais, empregou-se testes não paramétricos para a 

análise estatística (Mann-Whitney). O teste de Análise Univariada foi usado para avaliar o 

efeito da variável moderadora sobre as variáveis dependentes. O nível de significância 

adotado para os testes estatísticos foi de α= 0,05, e foram considerados como tendência 

de diferenciação os valores de α inferiores a 0,10. 

 

 

3.7 Aspectos éticos 

 

O seguinte estudo está compreendido dentro de uma pesquisa maior intitulada 

“Oportunidades de Estimulação no Domicílio e Capacidade Funcional de Lactentes e Pré-

Escolares com e sem História de Fatores de Risco para Alterações no Desenvolvimento 

Motor” e, sendo assim, foi submetido à Plataforma Brasil com posterior avaliação do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com Seres Humanos da UFJF, recebendo aprovação 

(Parecer nº151.287/2012) (ANEXO 4) por contemplar os aspectos mencionados na 

Resolução 196/96.  

Foi apresentado aos responsáveis pelos participantes um termo de consentimento 

livre esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 3) que, após sua leitura e concordância, foi assinado. 

Neste, estava contida a autorização para a publicação dos resultados obtidos na pesquisa 

e o compromisso de que os participantes teriam sua identidade preservada (identificados 

apenas por números). Os responsáveis legais tiveram a total liberdade para recusa ou 

desistência da participação no estudo em qualquer momento da pesquisa, sem 

penalização alguma para os mesmos. Não houve ônus para as famílias durante a 

participação no estudo. 
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Os dados e instrumentos da pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável por 5 anos, e após esse tempo serão adequadamente destruídos. 
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4 RESULTADOS 

 

Dos 112 lactentes e pré-escolares entre 18 e 42 meses de idade, que 

compuseram o banco de dados inicial, 28 frequentavam creche sendo que 8 foram 

excluídos por terem nascido a termo, e 7 por não terem sido encontrados lactentes no 

banco de dados com características para o adequado pareamento e composição do grupo 

controle. Assim, a amostra final do estudo foi composta por 26 lactentes e pré-escolares 

(13 no grupo de estudo e 13 no grupo controle), estando suas características descritas na 

Tabela 1.  

 

Tabela 1 

Características dos participantes por grupo. 

Variáveis Grupo de Estudo 

f (%)* 

Grupo Controle 

f (%)* 

Sexo   

Masculino 5 (38,5) 5 (38,5) 

Feminino 8 (61,5) 8 (61,5) 

ABEP   

A2 1 (7,7) 0 (0,0) 

B1 1 (7,7) 1 (7,7) 

B2 2 (15,4) 2 (15,4) 

C1 5 (38,5) 6 (46,2) 

C2 4 (30,8) 4 (30,8) 

Continua 
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Variáveis Grupo de Estudo 

f (%)* 

Grupo Controle 

f (%)* 

Renda (R)   

R< 1000 5 (38,5) 5 (38,5) 

1000 ≤ R < 1500 3 (23,1) 4 (30,8) 

1500 ≤ R < 2500 3 (23,1) 3 (23,1) 

2500 ≤ R <3500 1 (7,7) 0 (0,0) 

R ≥ 5000 1 (7,7) 1 (7,7) 

Idade Gestacional    

29≤ IG ≤32 2 (15,4) 4 (30,8) 

33 ≤ IG ≤ 36 11 (84,6) 9 (69,2) 

Classificação Peso   

< 1000g 1 (7,7) 2 (15,4) 

≥ 1000g e < 1500g 0 (0,0) 3 (23,1) 

≥ 1500g e < 2500g 11 (84,6) 8 (51,5) 

≥ 2500g e < 4000g  1 (7,7) 0 (0,0) 

Número de Crianças   

1 9 (69,2) 5 (38,5) 

2 2 (15,4) 4 (30,8) 

3 ou mais 2 (15,4) 4 (30,8) 

 

Continua 
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Variáveis Grupo de Estudo 

f (%)* 

Grupo Controle 

f (%)* 

Número de Adultos   

1 1 (7,7) 1 (7,7) 

2 6 (46,2) 7 (53,8) 

3 ou mais 6 (46,2) 5 (38,5) 

Diagnóstico Clínico   

Não 7 (53,8) 11 (84,6) 

Sim 6 (46,2) 2 (15,4) 

Recebeu Informação sobre o 

desenvolvimento do filho 

  

Não 7 (53,8) 7 (53,8) 

Sim 6 (46,2) 6 (46,2) 

Escolaridade materna   

Até 8 anos 5 (38,5) 5 (38,5) 

Acima de 8 anos 8 (61,5) 8 (61,5) 

 Média ± DP** Média ± DP** 

Idade Materna 32,08 ± 8,616 32,08 ± 6,763 

Idade Gestacional 34,54 ± 1,613 33,31 ± 2,250 

Idade Cronológica  30,85 ± 7,381 30,62 ± 7,974 

Legenda: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, 2011 (ABEP); R= renda em reais; 
g= peso em gramas; escolaridade materna (anos); idade materna (anos); idade gestacional 
(IG) e cronológica (meses); f= frequência absoluta; %= frequência relativa; DP= desvio 
padrão. 
*Variáveis categorizadas 
**Variáveis contínuas. 
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Na amostra estudada houve predomínio de crianças do sexo feminino, com média de 

idade cronológica aproximada de 31 meses e idade gestacional aproximada de 34 meses, 

em ambos os grupos. Quanto ao nível socioeconômico (classificação ABEP), a maior parte 

da amostra estava concentrada nas classes C1 e C2, sendo mais frequente a renda abaixo 

de R$1500,00. Houve maior concentração, nos dois grupos, de lactentes com peso ao 

nascer igual ou superior a 1.500g ou menor do que 2.500g (baixo peso ao nascer). Houve 

maior frequência de diagnóstico clínico no grupo de estudo, presente em 46,2%, 

comparado ao grupo controle, 15,4%. As mães tiveram média de idade de 32,08 anos, em 

ambos os grupos, com escolaridade semelhante, tendo a maioria estudado mais de 8 anos 

(61,5%), não tendo sido encontrada nenhuma mãe analfabeta.  

Na análise do AHEMD-SR (Tabelas 2 e 3), encontrou-se “nível médio” de presença 

de oportunidades de estimulação domiciliar em mais de dois terços dos participantes de 

ambos os grupos. Houve diferença significativa na comparação da dimensão Variedade, 

quando analisada como variável contínua (p= 0,036) e tendência a associação quando 

categorizada (p= 0,063), indicando maior variedade de oportunidades no lar de crianças do 

grupo controle. Também se encontrou tendência de associação significativa na dimensão 

Materiais de Motricidade Grossa como variável contínua (p= 0,086); indicando que no 

grupo de estudo (frequentadores de creche) existe maior disponibilidade destes no 

ambiente domiciliar. Com relação às outras dimensões, houve diferenças discretas sem 

predomínio de melhor ou pior desempenho, não indicando diferenças significativas ou 

tendências entre os grupos. Merece destaque que mais de dois terços dos participantes de 

ambos os grupos recebeu a classificação “Muito Fraco e Fraco” nas dimensões Materiais 

de Motricidade Fina e Grossa do AHEMD-SR. 
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Tabela 2 

Classificação e comparação das variáveis categorizadas entre grupos do AHEMD-SR 

Total (baixo, médio e alto) e das dimensões Espaço Externo, Espaço Interno, Variedade, 

Motricidade Fina e Motricidade Grossa (muito fraco/fraco, e bom/muito bom) nos Grupos 

de Estudo e Controle. 

Variáveis Grupo de Estudo 

f (%) 

Grupo Controle 

f (%) 

p-valor* 

AHEMD-SR Total    

Baixo 2 (15,4%) 2 (15,4%)  

Médio 10 (76,9%) 11 (84,6%) 0,592* 

Alto 1 (7,7%) 0 (0%)  

Espaço Externo    

Muito fraco/fraco 6 (46,2%)  4 (30,8%) 0,420*  

Bom/muito bom 7 (53,8%) 9 (69,2%)  

Espaço Interno  

Muito fraco/fraco 2 (15,4%) 2 (15,4%) 0,703** 

Bom/muito bom 11 (84,6%) 11 (84,6%)  

Variedade  

Muito fraco/fraco 5 (38,5%) 1 (7,7%) 0,063* 

Bom/muito bom 8 (61,5%) 12 (92,3%)  

Motricidade Fina   

Muito fraco/fraco 11 (84,6%) 12 (92,3%) 0,500** 

Bom/muito bom 2 (15,4%) 1 (7,7%)  

Continua    
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Variáveis Grupo de Estudo 

f (%) 

Grupo Controle 

f (%) 

p-valor* 

Motricidade Grossa   

Muito fraco/fraco 12 (92,3%) 13 (100%) 0,500** 

Bom/muito bom 1 (7,7%) 0 (0%)  

Legenda: f= frequência;%= percentil. 

*Teste Qui Quadrado (
2 
).

  
 

**Teste Exato de Fisher. 
 

 

Tabela 3  

Análise do AHEMD-SR (Total e dimensões) como variáveis contínuas. 

Variáveis Min. Média  DP Med. Max. p-valor* 

AHEMD-SR TOTAL      

Grupo Estudo 8 11,00 ± 2,380 10,00 17 0,419 

Grupo Controle 9 11,54 ± 2,066 11,00 16  

AHEMD-SR ESPAÇO 

EXTERNO 

     

Grupo Estudo 1 2,54 ± 0,776 3,00 4 0,513 

Grupo Controle 1 3,62 ± 0,768 4,00 4  

ESPAÇO INTERNO      

Grupo Estudo 1 3,54 ± 0,967 4,00 4 0,945 

Grupo Controle 2 3,62 ± 0,768 4,00 4  

VARIEDADE      

Grupo Estudo 1 3,00 ± 1,080 3,00 4 0,036 

Grupo Controle 

 

Continua 

2 3,77 ± 0,599 4,00 4  
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Variáveis Min. Média  DP Med. Max. 
p-valor* 

MOTRICIDADE FINA      

Grupo Estudo 1 1,54 ± 0,776 1,00 3 0,394 

Grupo Controle 1 1,31 ± 0,630 1,00 3  

MOTRICIDADE GROSSA      

Grupo Estudo 1 1,62 ± 0,870 1,00 4 0,086 

Grupo Controle 1 1,15 ± 0,376 1,00 2  

Legenda: Min= mínimo; DP=desvio padrão; Med= mediana; Max.=máximo.  
*Teste de Mann-Whitney.  

 
 

Ao se comparar os desempenhos nos escores normativos das áreas do PEDI 

(Tabelas 4 e 5), na análise das variáveis contínuas, encontrou-se diferença significativa na 

área de Autocuidado (p= 0,045) e tendência de diferenciação na Mobilidade (p= 0,068), 

ambas da Parte de Assistência do Cuidador, com melhores desempenhos no grupo de 

estudo. Apesar de não terem sido encontradas diferenças significativas quanto à 

classificação dos participantes nas outras áreas e quando foi considerado o escore 

normativo em todas as partes do PEDI, o grupo de estudo também obteve melhor 

pontuação do que o grupo controle. Chama atenção a alta prevalência de atraso no 

desenvolvimento em algumas áreas, em especial na de Mobilidade quanto à Assistência 

do Cuidador (Parte II), estando presente em mais da metade dos participantes do grupo 

controle. 
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Tabela 4 

Classificação dos escores padronizados normativos do PEDI nos Grupos de 

Estudo e Controle (atraso, dentro dos limites normativos, desenvolvimento 

superior). 

Parte I: Habilidades Funcionais   

Variáveis Grupo de Estudo 

f (%) 

Grupo Controle 

f (%) 

p-valor* 

Área de Autocuidado  

Atraso 0 (0,0) 1 (7,7) 0,500** 

Dentro dos Limites 

Normais 

13 (100,0) 12 (92,3)  

Área de Mobilidade  

Atraso 1 (7,7) 4 (30,8) 0,161** 

Dentro dos Limites 

Normais 

12 (92,3) 9 (69,2)  

Área de Função Social  

Dentro dos Limites 

Normais 

12 (92,3) 13 (100,0) 0,500** 

Desempenho Superior 1 (7,7) 0 (0,0)  

Parte II: Assistência do Cuidador  

Área de Autocuidado  

Atraso 1 (7,7) 4 (30,8) 0,161** 

Dentro dos Limites 

Normais 

12 (92,3) 9 (69,2)  

Continua 
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Variáveis Grupo de Estudo 

f (%) 

Grupo Controle 

f (%) 

p-valor* 

Área de Mobilidade    

Atraso 4 (30,8) 7 (53,8) 0,349* 

Dentro dos Limites 

Normais 

8 (61,5) 6 (46,2)  

Desempenho Superior 1 (7,7) 0 (0,0)  

Área de Função Social  

Atraso 1 (7,7) 1 (7,7) 0,760** 

Dentro dos Limites 

Normais 

12 (92,3) 12 (92,3)  

Legenda: f= frequência;%= percentil. 

*Teste Qui Quadrado (
2 
).

  
 

**Teste Exato de Fisher. 

 

 

Tabela 5.  

Análise das dimensões do PEDI como variáveis contínuas. 

Variáveis Min. Média  DP Med. Max. 
p-valor* 

Parte I: Habilidades 

Funcionais 

     

Área de Autocuidado      

Grupo Estudo 30,60 47,90  8,94 49,40 61,20 0,457 

Grupo Controle 26,30 44,55  11,131 43,70 62,10  

Área de Mobilidade      

Grupo Estudo 9,90 42,31  12,753 44,80 58,40 0,200 

 

Grupo Controle 

 

Continua 

9,90 36,81  11,901 39,40 50,20  
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Variáveis Min. Média  DP Med. Max. 
p-valor* 

 

Área de Função Social 

     

Grupo Estudo 38,60 54,05  10,159 53,30 79,30 0,182 

Grupo Controle 31,60 48,31  8,419 46,50 64,70  

Parte II: Assistência do Cuidador     

Área de Autocuidado      

Grupo Estudo 15,70 41,25  9,899 45,50 53,40 0,045 

Grupo Controle 9,90 33,14  13,963 31,50 61,50  

Área de Mobilidade      

Grupo Estudo 9,90 42,62  20,555 45,90 85,10 0,068 

Grupo Controle 9,90 27,84  17,635  27,50 58,20  

Área de Função Social      

Grupo Estudo 28,10 44,17  7,461 43,80 60,70 0,136 

 

Grupo Controle 18,70 39,22  9,690 39,00 59,50  

Legenda: Min.=mínimo; DP=desvio padrão; Med= mediana; Max.=máximo. 
*Teste de Mann-Whitney.  
 
 

Para verificar se houve interferência da variável moderadora nos achados, foi 

realizada Análise Univariada (Tabela 6). Foram referidos pelos responsáveis das crianças 

da amostra a presença dos seguintes diagnósticos clínicos: 2 casos de asma, 2 de 

bronquite e 2 de sinusite, no  grupo de estudo e 1 caso de asma e 1 de broncodisplasia 

com hidrocefalia grau I, no grupo controle. Considerando-se a existência ou não de 

patologia e os resultados do AHEMD-SR e do PEDI nos grupos, não foi encontrada 

interferência significativa desta variável. Apesar disto, as melhores pontuações do PEDI 

foram encontradas no grupo que frequentava creche, independente de ter patologia ou 

não, sendo esta diferença mais visível entre aqueles que não apresentavam patologia.  

 



  
Tabela 6: Análise Univariada da Interação da Variável Moderadora Patologia com as Variáveis Contínuas do AHEMD-SR e do PEDI 
dos grupos de estudo e controle. 

PATOLOGIA 

 
Sim 

 
Não 

 

Estudo Controle Estudo Controle 
F p-valor* 

Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP   

AHEMD-SR       

Total 10,00 ±1,897 12,50 ± 2,121 11,86 ± 2,545 11,36 ± 2,111 2,067 0,165 

Espaço Externo 2,50 ± 0,548 3,50 ± 0,707 2,57 ± 0,976 2,55 ± 1,128 1,258 0,274 

Espaço Interno 3,33 ± 1,211 4,00 ± 0,000 3,71 ± 0,756 3,55 ± 0,820 0,975 0,334 

Variedade 2,83 ± 1,169 4,00 ± 0,000 3,14 ± 1,069 3,73 ± 0,647 0,463 0,503 

Motricidade Fina 1,50 ± 0,548 1,00 ± 0,000 1,57 ± 0,976 1,36 ± 0,674 0,177 0,678 

Motricidade Grossa 1,33 ± 0,516 1,00 ± 0,000 1,86 ± 1,069 1,18 ± 0,405 0,291 0,595 

PEDI       

HF Autocuidado 43,61 ± 10,804 39,40 ± 18,526 51,57 ± 5,338 45,49 ± 10,396 0,039 0,845 

HF Mobilidade 39,20 ± 16,602 29,20 ± 27,294 44,97 ± 8,813 38,19 ± 9,044 0,074 0,788 

HF Função Social 48,43 ± 6,345 44,45 ± 2,899 58,86 ± 10,693 49,00 ± 8,983 0,494 0,490 

AC Autocuidado 40,30 ± 13,255 35,25 ± 6,859 42,07 ± 6,920 32,75 ± 15,106 0,127 0,725 

AC Mobilidade 34,48 ± 17,625 29,85 ± 28,214 49,69 ± 21,52 27,47 ± 17,107 0,928 0,346 

AC Função Social 39,15 ± 5,950 38,90 ± 2,970 48,47 ± 5,919 39,27 ± 10,572 1,293 0,268 

 Legenda: DP= desvio padrão. 
 *Análise Univariada  
 
  
 



 36 

5 DISCUSSÃO 

 

 O desenvolvimento infantil é resultado da interação de fatores 

biológicos, como a prematuridade, e ambientais, gerados pelos estímulos e 

oportunidades ofertados pelo ambiente em que a criança vive (BRASIL. Ministério da 

Saúde, 2002; DEFILIPO, 2011; LINHARES, 2005; LOPES & DUARTE, 2011; 

MANCINI, et al., 2004; SANTOS, 2009). Uma vez que a creche é uma opção e/ou 

necessidade a cada dia mais presente na realidade familiar, o objetivo principal deste 

estudo foi verificar e comparar o efeito que esta prática pode gerar na capacidade 

funcional, no nível de independência e nos estímulos presentes em seus domicílios de 

nascidos prematuros entre 18 e 42 meses de idade.  

 Acreditava-se que frequentar creche ofereceria vantagem aos prematuros, 

contudo a literatura fornecia dados escassos e inconclusivos quanto a isto, o que 

dificultou até mesmo a estruturação da discussão do presente estudo, onde será feita 

comparação indireta destes efeitos, através de estudos que avaliaram temas 

semelhantes. 

 Esse estudo restringiu-se a enfatizar o fator de risco biológico prematuridade 

como forma de homogeneizar a amostra, por se tratar de uma característica que tem 

efeito relevante no desenvolvimento infantil e que está diretamente correlacionado 

com outros fatores de risco como o baixo peso ao nascer (FRAGA et al., 2008; 

LEMOS et al., 2010), a presença de outras patologias associadas (LEMOS et al., 

2010; SILVA, 2002), o tempo de internação após o nascimento (FRAGA et al., 2008; 

LEMOS et al., 2010) e a necessidade de permanência em ventilação mecânica 

(LEMOS et al.,2010). 

 Em relação à pontuação Total do AHEMD-SR, foram encontrados mais de dois 

terços de “classificação média” do nível de estimulação presente nas residências de 

ambos os grupos (em 76,9% e 84,6%, respectivamente, estudo e controle). Estes 

achados corroboram os de estudos com populações brasileiras com (SILVA & 

AGUIAR, 2013) e sem fatores de risco biológico (NOBRE et al., 2009; SCHOBERT, 

2008). 

 O presente estudo encontrou aspectos relevantes quanto a diferenças entre 

frequentadores e não frequentadores de creche.  Em relação à dimensão Variedade 

do AHEMD-SR (estímulo ao brincar, liberdade de movimentos, estimulação e 

encorajamentos, atividades diárias), houve vantagem significativa para o grupo que 

não frequentava creche (controle). Este resultado pode estar relacionado com o fato 

dos participantes deste grupo permanecerem por mais tempo no domicílio, o que vai 
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de encontro ao estudo de Schobert (2008) que encontrou classificação “Boa” e “Muito 

Boa” em relação à dimensão Variedade de Estímulos em mais de 95% da amostra de 

frequentadores de creche estudada. Esta diferença pode estar relacionada ao fato do 

referido autor ter avaliado participantes em idades diferentes às do presente estudo (6 

a 18 meses) utilizando a versão do AHEMD desenvolvida e padronizada para outra 

faixa etária (18 a 42 meses- AHEMD-SR). 

 Foi encontrada no grupo de estudo (frequentadores de creche) maior 

disponibilidade no ambiente domiciliar de Materiais de Motricidade Grossa (brinquedos 

de molas, mesas de atividades múltiplas, materiais musicais, materiais de motricidade 

grossa, materiais de locomoção, materiais de exploração corporal).Este achado pode 

estar relacionado a possíveis contatos dos pais com brinquedos e brincadeiras que 

seus filhos vivenciam no ambiente da creche e/ou de possíveis orientações recebidas 

dos profissionais envolvidos com estes cuidados quanto à importância destes 

materiais para o desenvolvimento infantil. 

 Chama atenção a baixíssima pontuação encontrada nos dois grupos quanto à 

presença de materiais que estimulem a Motricidade Grossa e Fina (brinquedos de faz 

de conta, brinquedos de encaixar, materiais educativos, jogos, materiais de 

construção), uma vez que a literatura afirma que são os brinquedos e jogos os fatores 

que mais influenciam o desenvolvimento motor nos primeiros anos de vida (NOBRE et 

al., 2009). Os achados do presente estudo quanto a esta baixa pontuação vão ao 

encontro dos de Aguiar & Silva (2013), Nobre et al. (2009), Pilatti et al. (2011) e 

Schobert (2008), segundo os quais a maior parte das amostras obteve classificação 

“Muito Fraca” e “Fraca” no AHEMD-SR nestas dimensões. 

 As características de baixa condição socioeconômicas da amostra do presente 

estudo (maior parte com renda abaixo de R$1.500,00, pertencentes às classes C1 e 

C2 do ABEP) podem explicar parcialmente o baixo nível de estimulação encontrado 

nas dimensões Materiais de Motricidade Fina e Grossa, pois estudos anteriores 

apontam correlação positiva entre o nível socioeconômico e a qualidade e quantidade 

de brinquedos presentes no domicílio, refletindo a maior possibilidade de famílias com 

maior poder aquisitivo adquirirem brinquedos para seus filhos (DEFILIPO, 2011; 

SCHOBERT, 2008). A falta de conhecimento dos pais com relação a quais brinquedos 

são mais adequados para estimular o desenvolvimento dos filhos, pode levar a 

priorização da compra de outros bens (SILVA & AGUIAR, 2013; SILVA, 2002) ou à 

compra de brinquedos inadequados e com pouca variedade (DEFILIPO, 2011). Isto 

sugere a necessidade de que profissionais capacitados orientem melhor os pais 

quanto à aquisição e uso dos brinquedos, como foi sugerido por Nobre et al., 2009.  
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 No presente estudo, assim como no de Nobre et al. (2009), pode-se constatar 

que o microssistema lar não atende às necessidades de oportunidades para promover 

o desenvolvimento motor das crianças. Baseado no conceito de que o 

desenvolvimento infantil é reflexo da interação de fatores biológicos e ambientais 

(BRASIL. Ministério da Saúde, 2002; DEFILIPO, 2011; LINHARES, 2005; LOPES & 

DUARTE, 2011; MANCINI et al., 2004; SANTOS, 2009),  torna-se importante a 

participação ativa dessas crianças em outros microssistemas (a exemplo da creche) 

que possam compensar as deficiências de oportunidades do domicílio (NOBRE et al., 

2009). 

 Quanto à capacidade funcional e ao nível de independência, obteve-se melhor 

desempenho no PEDI no grupo que frequentava creche em todas as áreas do 

inventário, sendo estas diferenças significativas quanto à Assistência do Cuidador no 

Autocuidado e na Mobilidade. Estes achados vão ao encontro dos de Lemos et al. 

(2012), cujo estudo encontrou que os frequentadores de creche ou escola mostraram 

mais habilidades de autocuidado do que aqueles que não frequentavam. Este achado 

ganha maior relevância quando se considera a presença de maior número de 

participantes com alguma patologia neste grupo, sugerindo que a creche exerce 

influência positiva no desenvolvimento de prematuros, a ponto de contrapor a 

vulnerabilidade conferida pela presença de patologia. 

 Os presentes achados vão de encontro aos de Anzanello (2010), que 

encontrou maior percentual de desenvolvimento atrasado, utilizando a Alberta Infant 

Motor Scale (AIMS), em frequentadores de creche, mas há que se considerar o fato de 

ter sido utilizada  outra faixa etária (0 a 12 meses), os participantes não terem fatores 

de risco biológico, os instrumentos utilizados serem distintos dos do presente estudo e 

não ter sido feito o pareamento entre os grupos. Diante do exposto, sugere-se a 

realização de outros estudos que possam esclarecer se a creche tem efeitos 

diferentes no desenvolvimento infantil em diferentes idades.  

 No presente estudo, foram encontrados altos percentuais de atraso em 

algumas áreas: em 30,8% no grupo que não frequentava creche na Mobilidade da 

Parte I do PEDI (Habilidades Funcionais); em 30,8% no grupo que não frequentava 

creche no Autocuidado (Parte II); em 30,8% das crianças que frequentavam creche e 

em 53,8% das que não frequentavam na dimensão Mobilidade quanto à Assistência 

do Cuidador (Parte II). Estes achados indicam que, independente de frequentar ou não 

creche, os prematuros merecem atenção especial quanto à aquisição de habilidades 

funcionais e independência. Os achados referentes à Área de Mobilidade nas duas 

partes do inventário corroboram os de Lemos et al.  (2012), no qual participaram 

nascidos com diferentes fatores de risco biológico. 
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 Algumas características da amostra podem estar relacionadas aos achados do 

PEDI, uma vez que estudos correlacionam o baixo nível socioeconômico com o atraso 

no desenvolvimento. Assim, a pobreza parece limitar as oportunidades de 

desenvolvimento, uma vez que, além de dificultar a aquisição de brinquedos 

adequados, normalmente está relacionada a residências menores, com grande 

número de moradores e a pais com pouco tempo para se dedicar às crianças 

(ZAJONZ et al., 2008; ANZANELLO, 2010). 

 Ao verificar o efeito da variável moderadora “Diagnóstico Clínico”, na interação 

da variável independente (frequentar ou não creche) com as dependentes (Qualidade 

e quantidade de estímulos presentes no domicilio, e Capacidade Funcional e 

Independência), apesar de não significativos, foram encontrados dados que merecem 

destaque. Na existência de “Diagnóstico Clínico”, frequentar creche levou a melhores 

resultados quanto à Capacidade Funcional e Independência sendo que a diferença 

ficou mais evidente na inexistência de “Diagnóstico”.  Estes achados sugerem que 

frequentar creche parece interferir positivamente na Capacidade Funcional e na 

Independência, mesmo na presença de “Diagnóstico Clínico”. 

 Quando se analisam conjuntamente os resultados obtidos no AHEMD-SR e os 

do PEDI, como algumas vezes nos grupos onde houve maior nível de Estimulação no 

Ambiente Domiciliar nem sempre foi encontrado o maior nível de Capacidade 

Funcional e Independência, acredita-se que muitos achados da presente amostra não 

são explicados primariamente pela primeira variável (estímulos presentes no ambiente 

domiciliar). Contudo, os altos percentuais de atraso da amostra podem indicar uma 

associação destas variáveis, sendo sugerida a realização de estudos posteriores que 

investiguem melhor estes aspectos.  

 De maneira geral, parece que a creche está compensando parcialmente a falta 

de Oportunidades Presentes no Domicílio quanto à Capacidade Funcional e à 

Independência de nascidos prematuros entre 18 e 42 meses, mesmo na presença de 

algum “Diagnóstico Clínico”. 

 Apesar dos resultados encontrados, algumas limitações devem ser 

consideradas. O número de participantes de cada grupo foi pequeno, podendo ter 

dificultado a percepção dos testes estatísticos de comportamentos inerentes ao perfil 

das crianças estudas, mas optou-se por manter a homogeneidade da amostra e 

minimizar os efeitos de variáveis de confundimento através do rigoroso pareamento 

dos grupos. Devido ao tamanho da amostra, não foi possível verificar se houve 

interferência de algumas variáveis nos achados (como diferenças nos serviços de 

follow-up onde o participante era acompanhado; características da creche, como o 

tipo, e o tempo de permanência e de frequência), sendo recomendado que isto seja 
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feito em estudos posteriores. Sugere-se também a realização de estudos com 

amostras maiores que possam confirmar ou não os achados do presente estudo. 
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6 CONSIDEREÇÕES FINAIS 

 

 A partir dos resultados encontrados no presente estudo, percebe-se que 

nascidos prematuros sofrem diferentes efeitos no nível de estimulação domiciliar, na 

capacidade funcional e na independência quando frequentam ou não a creche. 

 Nascidos prematuros não frequentadores de creche, entre 18 e 42 meses de 

idade, apresentaram altos percentuais de atrasos nas habilidades funcionais na área 

de mobilidade e na independência quanto ao autocuidado e mobilidade, afetando mais 

da metade dos participantes nesta última área. Quanto aos frequentadores de creche 

este alto percentual de atraso foi encontrado para a independência na mobilidade.   

 Os frequentadores de creche apresentam maior quantidade de Materiais de 

Motricidade Grossa disponível no domicílio e maior independência quanto ao 

Autocuidado e Mobilidade, quando comparados aos não frequentadores de creche 

com as mesmas características. Também foi encontrada maior Variedade de 

Estimulação recebida no lar no grupo que permanecia por mais tempo em casa (não 

frequentadores de creche).  

 Desta forma, a creche parece interferir positivamente na capacidade funcional 

e na independência de Nascidos prematuros entre 18 e 42 meses de idade. 
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Apêndice 2- Autorização do Follow-up da prefeitura de Juiz de Fora  
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Apêndice 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 
CEP-COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA D O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO/UFJF 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO UNIDADE SANTA CATARINA 
RUA CATULO BREVIGLIERI S/N° 

CEP 36030.110 FONE (32)4009-5205 
 
Serviços de Follow-up 
Pesquisadora responsável: Jaqueline da Silva Frônio  
Fone: (32) 4009-5337 
E-mail:jfronio@hotmail.com/joselici@yahoo.com.br/thalitaaguiar@ymail.com 
thomedaniele@gmail.com/ 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu_________________________________________________ na qualidade 
de Representante legal de ___________________________________________,___ 
idade, concordo que o(a) mesmo (a) participe como voluntario(a) do estudo 
“OPORTUNIDADES DE ESTIMULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MOTOR 
PRESENTES NO DOMICÍLIO E SUA INFLUENCIA NA CAPACIDADE FUNCIONAL 
DE LACTENTES E PRÉ-ESCOLARES COM FATORES DE RISCO PARA 
ALTERAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO NEUROMOTOR PRÉ E PERI-NATAIS” 
Que tem como objetivo verificar as oportunidades de estimulação motora no ambiente 
domiciliar e sua influência na capacidade funcional de lactentes e pré-escolares com 
fatores de risco para alterações no desenvolvimento e comparar com o de lactentes e 
pré-escolares sem fatores de risco. 

Aceitando participar desta pesquisa você estará concordando em responder a 
um questionário, a um instrumento de avaliação das oportunidades ambientais 
AHEMD e a um instrumento padronizado PEDI. A AHEMD consiste no preenchimento 
de um questionário pelos pais ou responsável, através do qual obtemos informação 
relativa às condições de estimulação motora no ambiente familiar e às suas reais 
repercussões no desenvolvimento das crianças. O PEDI consiste em uma entrevista 
realizada com os pais ou cuidador a respeito das habilidades da criança, assistência e 
adaptações oferecidas a ela no dia-a-dia, relacionadas a alimentação, higiene, 
locomoção entre outros. 

A entrevista ocorrerá apenas uma vez e será realizada por uma equipe treinada 
sob a responsabilidade da Profª. Dra. Jaqueline da Silva Frônio. A entrevista terá 
duração de aproximadamente 45 minutos. Não ocorrerá nenhum procedimento ou 
avaliação com o participante selecionado, além da entrevista com o seu responsável. 
Por isso, no momento da entrevista não há necessidade presencial do participante 
(criança), apenas de seu responsável. 

Para participar deste estudo o (a) senhor (a) não terá nenhum custo ou 
receberá qualquer vantagem financeira. O (a) senhor (a) será esclarecido sobre o 
estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a 
participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

mailto:jfronio@hotmail.com/
mailto:jfronio@hotmail.com/
mailto:danielethome@gmail.com
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momento. A recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação 
na forma em que o menor é atendido pelos pesquisadores. 

Todas as informações colhidas serão cuidadosamente guardadas garantindo o 
sigilo e a privacidade dos entrevistados e participantes, que poderão obter 
informações sobre a pesquisa a qualquer momento que julgarem necessário. Os 
resultados da pesquisa estarão à disposição de todos os participantes e seus 
responsáveis quando finalizada. Os dados dos participantes somente serão liberados 
com a permissão destes ou de seus responsáveis. Além disso, os participantes não 
serão identificados em nenhuma publicação resultante do estudo. 

Esse termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que 
uma cópia será arquivada pelos pesquisadores do estudo, e a outra será fornecida ao 
participante ou responsável. Não estão previsto riscos, nem desconforto e, se por 
ventura houverem, serão imediatamente sanados pelo pesquisador responsável. 

Ao aceitar participar, você estará contribuindo para o desenvolvimento de um 
conhecimento importante e fundamental para todos os profissionais que se dedicam 
aos cuidados das crianças. E dessa forma, estes profissionais poderão no futuro 
oferecer um atendimento de melhor qualidade e eficácia a essas crianças. 

Eu______________________________________________, portador(a) do 
documento de identidade ___________________________________ fui informado(a) 
dos objetivos da pesquisa “VERIFICAR AS OPORTUNIDADES DE ESTIMULAÇÃO 
MOTORA NO AMBIENTE DOMICILIAR E SUA INFLUENCIA NA CAPACIDADE 
FUNCIONAL  DE LACTENTES E PRÉ-ESCOLARES COM FATORES DE RISCO 
PARA ALTERAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO E COMPARAR COM O DE 
LACTENTES E PRÉ-ESCOLARES SEM FATORES DE RISCO.” de maneira clara e 
detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei 
solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o 
desejar. 

Tendo conhecimento do estudo concordo que__________________ (Grau de 
parentesco), _______________________________________(nome da criança) 
participe da pesquisa. 
 

Juiz de Fora,____de_________________de 2012. 
 
Endereço do 
responsável:__________________________________________________ 
Telefone do 
responsável:_____________________________________________________ 
Assinatura do 
responsável:_____________________________________________________ 
Daniele Thomé Silva - pesquisadora __________________________________ 
Joselici da Silva - pesquisadora ______________________________________ 
Thalita Souza de Aguiar - pesquisadora _______________________________ 
Marcela Tamiasso Vieira – pesquisadora______________________________ 
Em caso de dúvidas a respeito com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você 
poderá consultar o: 
CEP - COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO / UFJF  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO UNIDADE SANTA CATARINA 
Rua Catulo Breviglieri s/n° 
CEP 36030.110 Fone: (32) 4009-5205. 
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Apêndice 4- Questionário  

 
QUESTIONÁRIO 

 
                                                                 * Número de Identificação: _________  

 

 Nome da Criança: ___________________________________________ 

 Data de nascimento da Criança: ___/___/___. 

 Responsável: ______________________________________________ 

 Data avaliação: ___/___/___. 
 
 

1-Idade Gestacional: 
   

semanas  
  

 
2-Idade cronológica: ______________ 

 
3-Sexo do lactente: 

   
 

4-Faz acompanhamento no Follow-up? 
 

-  
 

5-Até que série a mãe estudou? _________________ 
 

6- Até que série o pai estudou? _________________ 
 

7- Idade materna? ______________ 
 

8- Idade paterna? ______________ 
 

9- Quantas crianças residem no mesmo domicílio? ______________ 
 

10- Quantas pessoas residem no mesmo domicílio? ______________ 
 

11- Você já recebeu informações sobre o desenvolvimento do seu filho? 
 

 
 

12- Com que freqüência? 
 Sempre que vai ao médico/acompanhamento   Mensalmente 
 Sempre que recebe visita do Agente de Saúde  

Outros:______________ 
 
 

13- Quem forneceu essas informações? 
 Médico do Folllow-up     Médico da UBS        Psicólogo 
 Fisioterapeuta      Agente de Saúde        Não sabe/ não lembra 
 Outros:______________ 
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14- Que tipo de informações foram dadas? 
 Sobre desenvolvimento adequado       Como 

estimular  
uedos adequados                          Outras:______________ 

 
15-Renda familiar:______________ 

 
 
Nível sócio econômico: Questionário ABEP (Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa- 2011) 
 

 
 

Grau de Instrução do Chefe da Família 
Analfabeto/ Até 3ª série Fundamental/ Até 3ª série 1º. 

Grau 0 
Até 4ª série Fundamental / Até 4ª série 1º. Grau 1 

Fundamental completo/ 1º. Grau completo 2 
Médio completo/ 2º. Grau completo 4 

Superior completo 8 
 

Ponto de corte das classes / 
Classificação final 

Classe A1 42 a 46 pontos 

Classe A2 35 a 41 pontos 
Classe B1 29 a 34 pontos 
Classe B2 23 a 28 pontos 
Classe C1 18 a 22 pontos 
Classe C2 14 a 17 pontos 
Classe D 8 a 13 pontos 
Classe E 0 a 7 pontos 

 
 
 

Pesquisadora: ___________________________ 
 

 

 

 

 
Posse de itens 

Quantidades de Itens  
0 1 2 3 4 

Televisores em cores 0 1 2 3 4 
Rádios 0 1 2 3 4 
Banheiros 0 4 5 6 7 
Automóveis 0 4 7 9 9 
Empregadas mensalistas 0 3 4 4 4 
Máquinas de lavar 0 2 2 2 2 
Videocassete/ DVD 0 2 2 2 2 
Geladeira 0 4 4 4 4 
Freezer  
(aparelho independente ou parte de geladeira duplex) 

0 2 2 2 2 
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ANEXOS 

Anexo 1 - AHEMD 
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Anexo 2 - PEDI 
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Anexo 3 -  ABEP 
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Anexo 4 – Parecer Consubstanciado do CEP 
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