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RESUMO 

 

O desenvolvimento infantil é resultado da interação de vários fatores, dentre 
eles, os estímulos no ambiente domiciliar e a nutrição. O presente estudo teve por 
objetivos avaliar a possível associação do sobrepeso/obesidade com o 
desenvolvimento motor, entre 12 e 42 meses de idade e verificar as oportunidades 
de estimulação ambiental presentes no domicílio destes lactentes e pré-escolares e 
sua possível associação com o desenvolvimento motor. Trata-se de um estudo 
observacional, transversal, controlado e quantitativo, composto por dois grupos de 
cinco lactentes e pré-escolares de 12 a 42 meses, um com sobrepeso/obesidade 
(estudo) e outro sem sobrepeso/obesidade (controle), pareados de acordo com a 
idade e o sexo. Os pais ou responsáveis responderam ao questionário próprio da 
pesquisa, o questionário Affordance in the Home Environment for Motor 
Development – InfantScale (AHEMD), e aos critérios estabelecidos pela Associação 
Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2015), enquanto os pré-escolares foram 
avaliados através da aplicação da Escala Motora da BAYLEY-III. Para comparação 
entre os grupos foram utilizados os Testes Exato de Fisher, o Teste T de Student e 
Teste de Mann-Whitney, e para as correlações foi utilizado o Teste de Spearman, 
sendo considerado um nível de significância α = 0,05.Quanto as classificações 
obtidas pelos participantes na Escala Motora da BAYLEY-III, apesar de não haver 
diferença estatisticamente significativa entre os grupos, chama atenção o fato de 
todos os participantes com desempenho motor inferior ao esperado para a idade 
pertencerem ao grupo de sobrepeso/obesidade. Quando considerado o Escore 
Composto da Escala Motora da BAYLEY-III, foi encontrada diferença significativa 
entre os grupos, sendo que o grupo sem sobrepeso/obesidade obteve um 
desempenho superior. No que se refere às correlações entre o desempenho motor e 
as dimensões “Materiais de motricidade grossa” e “Materiais de motricidade fina” do 
AHEMD, foi observada uma correlação forte e positiva (0,73), significativa (p=0,016), 
entre os materiais de motricidade grossa do AHEMD e o desempenho motor na 
escala BAYLEY-III, e uma correlação moderada e positiva (0,63), significativa 
(p=0,048), entre os materiais de motricidade fina e o desempenho motor na escala 
BAYLEY-III. Desta forma, os resultados sugerem que o sobrepeso/obesidade 
confere uma desvantagem para o desenvolvimento motor de lactentes e pré-
escolares entre 12 e 42 meses. Os resultados também sugerem que a maior 
disponibilidade de materiais de motricidade grossa e fina no ambiente domiciliar 
representa um fator de proteção para o desenvolvimento motor nessa faixa etária. 
 

Palavras-chave: Obesidade Infantil. Desenvolvimento Infantil. Lactente. Pré-escolar. 
Ambiente. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Child development is the result of the interaction of several factors, among 
them, the stimuli in the home environment and nutrition. The present study aimed to 
evaluate the possible association of overweight / obesity with motor development 
between 12 and 42 months of age and to verify the opportunities of environmental 
stimulation present in the home of these infants and preschool children and their 
possible association with motor development. This is an observational, cross-
sectional, controlled and quantitative study, consisting of two groups of five infants 
and preschoolers aged 12 to 42 months, one overweight / obese (one study) and one 
non-overweight / obese (control), matched according to age and sex. The parents or 
guardians answered the questionnaire, Affordance in the Home Environment for 
Motor Development - InfantScale (AHEMD), and the criteria established by the 
Brazilian Association of Research Companies (ABEP, 2015), while the preschool 
children were evaluated through the BAYLEY-III Motor Scale application. Fisher's 
Exact Test, Student's T-Test and Mann-Whitney Test were used to compare the 
groups, and the Spearman Test was used for the correlations, with a significance 
level α = 0.05 being considered. BAYLEY-III Motor Scale participants, although there 
was no statistically significant difference between the groups, points out that all 
participants with motor performance lower than expected for age belong to the 
overweight / obesity group. When considering the BAYLEY-III Motor Scale 
Composite Score, a significant difference was found between the groups, and the 
group without overweight / obesity obtained a superior performance. Regarding the 
correlations between the motor performance and the "gross motricity materials" and 
"fine motor materials" dimensions of AHEMD, a strong and positive correlation (0.73) 
was observed, significant (p = 0.016), between the gross motricity materials of 
AHEMD and motor performance on the BAYLEY-III scale, and a moderate and 
positive correlation (0.63), significant (p = 0.048), between fine motor materials and 
motor performance on the BAYLEY- III. Thus, the results suggest that obesity / 
obesity confers a disadvantage to the motor development of infants and preschool 
children between 12 and 42 months. The results also suggest that the greater 
availability of materials of gross and fine motricity in the home environment 
represents a factor motor development in this age group. 

 

Keywords: Childhood Obesity. Child development. Infant. Preschool. Environment.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento é um processo sequencial e continuo, relacionado a idade 

cronológica, no qual o ser humano adquire capacidades motoras e cognitivas 

decorrentes da maturação do sistema nervoso central (MELLO et al., 2004 

BISCEGLI et al., 2007; WILLRICH et al., 2008) e de outros subsistemas (THELEN et 

al., 1987; CAMPOS et al., 2005). Acreditava-se há algum tempo, que tal processo 

sofria interferência apenas do sistema nervoso central, no entanto, com a aparição 

da Teoria de Sistemas Dinâmicos, observou-se que existe relação entre maturação 

neurológica e experiências proporcionadas pelo ambiente. Considerando essa 

relação, pode-se dizer que uma favorece a outra (THELEN et al., 1987; CAMPOS et 

al., 2005).  

Na visão mais atual, considera-se que o desenvolvimento é o resultado da 

interação entre as características biológicas da criança e os fatores culturais e 

sociais em que ela está inserida (BISCEGLI et al., 2007; SILVA et al.,2015).Ao longo 

do desenvolvimento, as capacidades adquiridas permitem à criança o controle do 

seu corpo em diversas posições, o deslocamento pelo meio de diferentes modos 

(engatinhar, andar, correr, saltar, etc.) e a interação com objetos variados e pessoas. 

Desta forma, alterações ocorridas nesse processo de desenvolvimento podem 

interferir de forma significativa na qualidade de vida da criança e sua inserção social 

(BISCEGLI et al., 2007; SILVA et al.,2015).  

Com relação ao desenvolvimento motor, sabe-se que ele ocorre de maneira 

dinâmica, sendo modelado a partir de inúmeros estímulos externos e internos 

(MELLO et al., 2004;BISCEGLI et al., 2007; WILLRICH et al., 2008). Dentre os 

estímulos externos pode-se ressaltar o ambiente domiciliar, composto por 

infraestrutura, variedade de incentivos e brinquedos. Tais estímulos podem ou não 

favorecer a aquisição de habilidades, sendo considerados como o principal fator 

extrínseco associado ao desenvolvimento motor e cognitivo (DEFILIPO et al., 2012; 

GABBARD; CAÇOLA; RODRIGUES, 2008; GIBSON, 1979; NOBRE et al., 2009; 

RODRIGUES et al., 2005). Ainda no ambiente domiciliar existe outro ponto 

importante a se considerar, os hábitos alimentares enutricionais da família.  
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O estado nutricional infantil é um importante indicador de saúde que sofre 

forte influência de fatores externos como: idade, idades dos pais, escolaridade 

materna e paterna, acesso ao serviço de pré e pós-natal, renda e estrutura familiar, 

condição de moradia, peso ao nascer, amamentação e alimentação (DAMACENO et 

al., 2009). Portanto a avaliação nutricional é um cuidado fundamental para ser 

implementado nos primeiros anos de vida a fim de verificar se o crescimento está se 

afastando do padrão esperado devido a alguma doença e/ou condições sociais 

desfavoráveis. Nesse contexto, a obesidade infantil, cuja ocorrência vem 

aumentando, é uma condição importante a ser considerada, pois representa um 

prognóstico desfavorável em idades posteriores quanto à qualidade de vida 

(BISCEGLI et al., 2007; POETA et al., 2010). 

A obesidade foi definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o 

acúmulo excessivo de gordura corporal que traz prejuízos à saúde. Para essa 

classificação, em crianças pode ser utilizado o valor do índice de massa corporal 

(IMC) ou as relações peso/idade, peso/altura ou altura/idade, sendo considerados 

com sobrepeso ou obesos aqueles que obtêm, respectivamente, um escore z +2 e 

+3 ou acima(WHO, 2015).  

A persistência da obesidade infantil gera uma maior possibilidade de 

obesidade no decorrer da vida, podendo ocasionar morte prematura ou 

incapacidade de adaptação à vida adulta (ONU, 2015). Além desses riscos, como 

resultado da obesidade precoce, outros problemas de saúde podem aparecer na 

infância, englobando hipertensão, dislipidemia, problemas cardiovasculares e 

diabetes tipo 2 (SHOEPS et al., 2011).  

A obesidade infantil é um dos temas mais preocupantes de saúde pública no 

século atual(WHO, 2015). É uma situação global e está afetando principalmente 

países de baixa e média renda, especialmente em ambientes urbanos e a 

prevalência tem aumentado em um ritmo acelerado. Mundialmente, em 2013, o 

número de crianças com sobrepeso/obesidade com menos de cinco anos de idade, 

foi estimado em mais de 42 milhões, com aproximadamente 31 milhões delas 

habitando países em desenvolvimento (WHO, 2015). Mais preocupante ainda é o 

fato de também ser nesses países que a taxa de sobrepeso/obesidade vem 

aumentando mais acentuadamente, sendo 30% maior do que em países 
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desenvolvidos (WHO, 2015).No Brasil, as taxas de excesso de peso na infância 

também aumentaram nas últimas décadas. Estudos realizados no final do século 

passado mostraram uma prevalência de 15,3% de sobrepeso infantil, aumentando 

para 34% no século atual (PORTELA et al., 2015).  

A obesidade tem causa multifatorial, envolvendo fatores genéticos, 

ambientais, socioeconômicos e comportamentais (PORTELA et al., 2015). É certo 

que o excesso de gordura no corpo ocorre quando a ingestão de energia excede o 

gasto da mesma. Existem várias etiologias para este desequilíbrio, dentre elas 

destacam-se algumas como: hábitos alimentares inadequados, já que nas últimas 

décadas a alimentação com alto teor calórico tornou-se mais acessível; a fase de 

transição nutricional entre a creche e a pré-escola, onde a alimentação é 

considerada um fator de proteção para a desnutrição, mas ao mesmo tempo pode 

se tornar um risco de sobrepeso e obesidade, uma vez que é na pré-escola onde a 

maioria das crianças consome aproximadamente 75% das calorias diárias; e a 

realização insuficiente de atividades físicas devido ao aumento do uso de aparelhos 

tecnológicos, como por exemplo, a televisão (DEHGHAN et al., 2005; SHOEPS et 

al., 2011).  

Considerando os primeiros anos de vida, o aleitamento materno prolongado 

por mais de 24 meses de vida é um fator de proteção contra o sobrepeso e 

obesidade, no entanto, apesar da recomendação do aleitamento materno exclusivo 

até seis meses, devido aos seus benefícios, a alimentação complementar tem sido 

introduzida precocemente. Essa introdução precoce de alimentos e a interrupção da 

amamentação antes dos seis meses são fatores de risco significativos para o 

sobrepeso/obesidade em crianças (SIMON et al., 2009).  

Já existem evidências de que a desnutrição pode comprometer o 

desenvolvimento neuropsicomotor de lactentes e crianças (FRÔNIO et al., 2011), o 

que permite levantar a hipótese sobre essa associação também acontecer com o 

sobrepeso/obesidade. Nesse sentido, foi realizado um estudo com crianças em 

idade escolar separados em dois grupos, estudo (obesas) e controle (eutróficas) e 

os achados indicaram diferenças significativas entre os grupos nos aspectos 

relacionados ao desenvolvimento motor, separado em desenvolvimento motor geral, 

motricidade global, equilíbrio e esquema corporal, revelando que as crianças obesas 
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alcançaram valores inferiores aos eutróficos (POETA; DUARTE; GIULIANO; SILVA; 

SANTOS; ROSA, 2010). 

Reforçando essa questão, foi observado atraso motor em relação ao 

equilíbrio, organização temporal, espacial e corporal em crianças de seis a dez anos 

atribuído ao sobrepeso/obesidade (SANTOS; GONZÁLES, 2013). Desta maneira, 

acredita-se que em maior ou menor proporcionalidade o desenvolvimento motor 

também pode ser afetado por essa condição.  

Grande parte dos estudos encontrados na literatura que relaciona o 

desenvolvimento ao sobrepeso/obesidade foi realizado com crianças em idades 

superiores à pré-escolar, analisando principalmente aspectos associados ao 

rendimento escolar (BANDRELERO; ROMANHOLO, 2011), ao desenvolvimento 

motor (CATENASSI et al.,2007; POETA et al.,2010), equilíbrio e postura 

(CAMARGO; PEREIRA, 2012; ALEIXO et al., 2012), não tendo sido encontrado na 

literatura pesquisas envolvendo participantes com até 42 meses de idade. Desta 

forma, o presente estudo tem como finalidade analisar o desenvolvimento motor de 

lactentes e pré-escolares com sobrepeso ou obesidade considerando o seu contexto 

ambiental. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

• Avaliar a possível associação do sobrepeso/obesidade com o 

desenvolvimento motor e verificar as oportunidades de estimulação ambiental 

presentes no domicílio de lactentes e pré-escolares com 

sobrepeso/obesidade, entre 12 e 42, meses de idade. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

• Avaliar e comparar o desenvolvimento motor de lactentes e pré-

escolares com e sem sobrepeso/obesidade; 

• Verificar e comparar as oportunidades de estimulação ambiental 

presentes no domicílio de lactentes e pré-escolares com e sem 

sobrepeso/obesidade;  

• Verificar a correlação entre o desenvolvimento motor e as 

oportunidades de estimulação ambiental presentes no domicílio de lactentes e 

pré-escolares com e sem sobrepeso/obesidade; 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO E ASPECTOS ÉTICOS 

 

Trata-se de um estudo observacional, transversal, controlado e quantitativo, 

composto por amostra de lactentes e pré-escolares de 12 a 42 meses com 

sobrepeso/obesidade, onde foram avaliadas a quantidade e qualidade de estímulo 

no ambiente domiciliar, através do Affordance in the Home Environment for Motor 

Development – InfantScale (AHEMD), e o desenvolvimento motor, através da 

aplicação da Bayley-III. 

O Presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa de Seres 

Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora, através da Plataforma Brasil, 

tendo sido aprovado através do parecer nº 1.604.657 (ANEXO C) e para participar 

do estudo, o responsável assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE (APÊNDICE A). 

 

3.2 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

A investigação de possíveis participantes, inicialmente foi realizada entre os 

usuários de algumas das Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) do 

município de Juiz de Fora, Minas Gerais. Entretanto, acredita-se que os dados das 

unidades se encontravam desatualizados, pois alguns lactentes e pré-escolares com 

registro de sobrepeso/obesidade já não estavam aptos a participarem do estudo 

devido à idade superior a 42 meses e os poucos que estavam dentro da faixa etária 

desejada, não puderam ser contatados através dos contatos fornecidos pela unidade 

de saúde. Sendo assim, com a necessidade de recrutamento de participantes, a 
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pesquisa se estendeu a outros locais de atenção à saúde e por meio de busca ativa 

através dos conhecidos e redes sociais das pesquisadoras, onde se obteve sucesso 

na seleção de participantes. A partir disso, foi solicitado aos familiares dos 

participantes possíveis contatos de outros lactentes e pré-escolares conhecidos da 

família, que se encontravam na condição de sobrepeso/obesidade ou que fossem 

eutróficos e que estivessem com a idade adequada para o devido pareamento. A 

seleção dos participantes foi realizada de forma não aleatória pelas pesquisadoras. 

 

3.2.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos no grupo de estudo participantes com idades entre 12 e 42 

meses com sobrepeso/obesidade. O grupo controle foi composto por participantes 

sem sobrepeso/obesidade ou desnutrição nos últimos seis meses, pareados 

segundo a idade e o sexo com o grupo de estudo. Assim, o grupo controle, sem 

histórico de sobrepeso/obesidade, só foi formado depois da formação do grupo de 

estudo para que fosse possível realizar o adequado pareamento segundo os 

critérios citados anteriormente. 

A escolha da faixa etária baseou-se no fato de ser nela onde ocorre a 

aquisição das primeiras habilidades motoras (entre elas a marcha), permitindo 

verificar mais facilmente possíveis atrasos ou alterações. O limite máximo da idade 

baseou-se no instrumento escolhido para avaliar o desenvolvimento motor (Bayley-

III) que pode ser aplicado até os 42 meses de idade.  

 

 

3.2.2 Critérios de exclusão  
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Foram excluídos os lactentes e pré-escolares: nascidos prematuros ou com 

baixo peso; que apresentaram diagnósticos de alterações no desenvolvimento ou 

alterações neurológicas (paralisia cerebral, hidrocefalia, hemorragia intracraniana, 

lesão de plexo braquial), síndromes genéticas ou congênitas (i.e. Síndrome de 

Down, Rubéola Congênita, Síndrome de Alport); com quadro agudo de doenças 

respiratórias; com malformações (mielomeningocele, agenesias e focomielias), 

alterações sensoriais (visuais e auditivas) e alterações que comprometam a 

movimentação normal e o desenvolvimento motor (fraturas e luxações atuais).  

 

3.3 VARIÁVEIS ESTUDADAS E CONCEITOS 

 

3.3.1 Variável independente- Estado nutricional 

 

Para classificação dos participantes quanto à presença ou não do 

sobrepeso/obesidade foram utilizados os parâmetros recomendados pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS).  

Baseado nos dados da OMS para crianças com menos de cinco anos (WHO, 

2015), o crescimento infantil pode ser acompanhado utilizando-se as razões: 

comprimento para a idade, peso para a idade, peso para altura e índice de massa 

corporal para a idade. Os indicadores podem ser expressos em três formas distintas: 

a distribuição percentil, o percentual de adequação para a mediana e o escore-Z, 

sendo este último o mais utilizado. O critério de classificação do escore-Z, mostra o 

desvio padrão e o afastamento do valor antropométrico para o valor esperado para a 

medida em uma população de referência escolhida, sendo recomendado como 

indicador de sobrepeso um escore-Z acima de +2e de obesidade um escore-Z acima 

de +3 (WHO, 2015). 

 No presente estudo foi utilizada a relação peso por idade, considerando a 

normatização do Ministério da Saúde (Brasil, 2006). Baseado nas classificações do 
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escore-Z, onde são apresentados os gráficos característicos para a idade e o peso, 

a curva central identifica o padrão esperado e as curvas paralelas representam as 

alterações do escore-Z. A faixa de normalidade é a compreendida entre o escore-Z 

de -2até+2 (inclusive). Escores-Z abaixo de -2 indicam desnutrição e aqueles acima 

de +2 indicam sobrepeso/obesidade, conforme descrição do parágrafo anterior. 

 

3.3.2 Variável dependente 

 

• Desenvolvimento motor 

No presente estudo, o desenvolvimento será avaliado através da Bayley 

Scale sofInfant and Toddler Development – BAYLEY-III (BAYLEY, 2006), a qual 

apresenta três escalas de avaliação do desenvolvimento sendo o motor (grosso e 

fino), o cognitivo e o de linguagem, e dois questionários que avaliam o 

comportamento (emocional e adaptativo). O principal objetivo do instrumento é 

avaliar atrasos ou alterações no desenvolvimento de lactentes e pré-escolares e 

com isso favorecer uma melhor intervenção. (BAYLEY,2006) 

A Bayley-III é uma atualização dos dados normativos da BSID-II, com uma 

amostra representativa e contemporânea, e representa uma escala padronizada que 

possibilita avaliar o desenvolvimento infantil de crianças de 01 a 42 meses, 

permitindo uma variação de 15 dias para mais ou para menos em cada idade 

investigada. 

As escalas são compostas por diferentes números de itens, sendo alguns de 

observação acidental, realizado de forma espontânea pela criança durante a 

avaliação, e outros aplicados em forma de testes, com materiais e procedimentos 

padronizados. 

A Escala Motora apresenta 138 itens, sendo que a Motora Fina apresenta 66 

itens que avaliam a preensão, planejamento motor, percepção-motora e atividades 

envolvendo velocidade manual, e a Motora Grossa que apresenta 72 itens que 

avaliam o movimento dos membros superiores, inferiores e tronco, por meio do 

posicionamento estático e movimentação dinâmica, incluindo coordenação, 

locomoção, equilíbrio e o planejamento motor. 
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A escala vem acompanhada de um Kit específico para aplicação dos testes e 

outros materiais que devem ser providenciados pela equipe envolvida na aplicação 

do teste. De acordo com o manual, o tempo máximo recomendado para a 

aplicação em lactentes com 12 meses de idade ou mais é em torno de 90 minutos. 

Caso não seja possível terminar a avaliação da criança, deve ser agendada uma 

nova avaliação em no máximo sete dias para finalização do instrumento. 

A aplicação e interpretação das escalas e questionários serão realizadas de 

acordo com as recomendações do manual da Bayley-III (BAYLEY,2006). Quanto às 

escalas, a idade da criança corresponde a uma letra do alfabeto contido na folha de 

registro e essa letra determinará o primeiro item da avaliação e como sequência a 

criança deverá conseguir fazer os três primeiros itens da letra, caso isso não ocorra, 

deverão ser aplicados os itens da letra anterior e, caso a criança não consiga fazer 

novamente os três primeiros itens, o avaliador deverá retroceder novamente para 

letra anterior até que isso ocorra, determinando a continuação da avaliação. Caso a 

criança apresente cinco erros consecutivos, a avaliação será interrompida. 

A cada item aplicado em que a criança apresentar a resposta esperada será 

somado um ponto, e caso contrário não será acrescentado nenhum ponto. O cálculo 

da pontuação final da escala é realizado através da soma de todos os itens 

pontuados na avaliação com aqueles das idades anteriores, resultando no escore 

bruto (Raw Score) de cada escala. O valor do escore bruto de cada escala é 

convertido em pontos padronizados para obter o escore normativo, Index Score (IS). 

Para interpretação imediata da avaliação dos participantes, a classificação 

segue os padrões definidos no manual de acordo com o IS, sendo: 

 

 IS maior ou igual a 110 – Performance Acelerada (PA);  

 IS entre 90 e 109 – Dentro dos Limites Normais (DLN);  

 IS entre 70 e 89 – Performance Levemente Rebaixada (PLR); 

 IS menor ou igual a 69 – Performance Significativamente Rebaixada (PSR).  

 

Para análise dos dados no presente estudo será utilizado o IS (variável contínua) e a 

seguinte categorização: 

 Performance Adequada: IS ≥ 90 (PA e DLN) 
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 Performance Rebaixada: IS < 89 (PLR e PSR) 

 

 

• Nível de estimulação ambiental domiciliar (AHEMD-SR) 

 Para avaliação do estímulo ambiental domiciliar será aplicado o questionário 

Affordances in the Home Environment for Motor Development Self-Report (AHEMD), 

que pode ser baixado gratuitamente no site: 

http://www.ese.ipvc.pt/dmh/AHEMD/pt/ahemd_5pt.htm. 

 O AHEMD-SR avalia a qualidade e a quantidade dos aspectos do lar 

(oportunidades e eventos) que conduzem, estimulam ou aprimoram o 

desenvolvimento motor de crianças com idade entre 18 e 42 meses. Trata-se de um 

instrumento de auto avaliação, composto por uma seção sobre as características da 

criança e da família, duas seções sobre as características do ambiente físico interno 

e externo do lar, e uma seção sobre variedade de estimulação propiciada pela 

família na rotina diária (RODRIGUES, 2005). 

 Neste instrumento estão contidas questões referentes às características da 

criança, que englobam nome, sexo, data de nascimento, peso ao nascer e quanto 

tempo frequenta creche ou escola. Referentes às características da família 

englobam o tipo de residência em que moram, há quanto tempo e quantos quartos 

possuem, quantos adultos e crianças residem nela, qual o grau de escolaridade da 

mãe e do pai e qual a renda mensal da família.  

 Com relação à dimensão “Ambiente Físico da Habitação” há seis questões 

relativas ao ambiente externo (tipos de superfícies, presença de superfícies 

inclinadas, algum suporte para a criança se pendurar, escadas, superfície elevada 

que a criança possa subir, descer e saltar e local exclusivo para brincar) e as 

questões relativas ao ambiente interno (espaço suficiente para a criança correr ou 

brincar, tipos de superfícies, mobília ou objeto que possa se pendurar, superfície que 

possa cair com segurança, escadas, quarto de brinquedo, lugar de fácil acesso para 

a criança guardar e escolher os brinquedos na hora de brincar e algum objeto ou 

mobília que a criança possa subir, descer e saltar). 

 Relacionado à dimensão “Atividades Diárias” são abordadas 16 questões 

quanto à variedade de estimulação que englobam o dia-a-dia da criança, se ela 

http://www.ese.ipvc.pt/dmh/AHEMD/pt/ahemd_5pt.htm
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brinca com os pais, com outros adultos e com crianças da mesma idade, se ela 

escolhe o próprio brinquedo, se anda descalça e utiliza roupas que permitam uma 

movimentação livre, se são estimuladas pelos pais em diferentes brincadeiras, o 

tempo e o modo que a criança permanece em diferentes ambientes e como os pais 

consideram o espaço físico do domicílio. 

 A última dimensão, “Brinquedos e Materiais Existentes na Habitação”, com 28 

questões que aborda os tipos e a quantidade de materiais de motricidade fina e 

grossa encontrados no ambiente domiciliar da criança, através da sua descrição, 

função e ilustração.  

Após o preenchimento do questionário pelos pais dos participantes, os dados 

são inseridos na calculadora própria do instrumento AHEMD-SR, que é consolidada 

no programa Microsoft Excel por seus idealizadores. O programa AHEMD Calculator 

VPbeta1.5.xls se encontra disponível no endereço eletrônico: 

http://www.ese.ipvc.pt/dmh/AHEMD/pt/ahemd_6pt.htm. A calculadora fornece a 

pontuação Total e das dimensões do questionário, bem como as classificações das 

mesmas (PROJECTO AHEMD). 

Para a soma das questões de cada dimensão se obtém um score que a 

classifica como: “Muito Fraca”, “Fraca”, “Boa” e “Muito Boa”.  Somando-se o score de 

cada dimensão, obtém-se o score total do AHEMD-SR, que quantifica as 

oportunidades (affordances) presentes no domicílio em “Baixa”, “Média” e “Alta”, se 

referindo, respectivamente, a “poucas oportunidades”, “oportunidades razoáveis” ou 

“oportunidades muito boas” para o desenvolvimento infantil. 

Já o instrumento AHEMD-IS é a versão mais apropriada para avaliar e medir 

a quantidade e a qualidade de oportunidades motoras no ambiente doméstico, 

durante os primeiros meses de vida do bebê, de 0 a 18 meses. Possui 46 perguntas 

divididas em: 11 para dimensão do espaço físico, 13 de variedades de estimulação e 

22 da seção dos brinquedos do lactente (CAÇOLA et al., 2015). 

De uma forma geral, em ambos os questionários, as características da 

criança e da família são consideradas a partir de perguntas como tipo de residência, 

número de quartos, número de pessoas que vivem na casa, renda e escolaridade 

dos pais. Já o espaço físico do domicilio é analisando por meio da presença de 

aparatos como mobílias, de superfícies internas e externas como tipo de solo, 

http://www.ese.ipvc.pt/dmh/AHEMD/pt/ahemd_6pt.htm
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presença de escadas e de espaço interno para brincadeiras, como local destinado 

para o brincar. As atividades diárias são avaliadas mediante as perguntas como: se 

a criança brinca com outras crianças e com os pais, se convive com outros adultos, 

se as brincadeiras são estimuladas pelos pais e se estes dedicam parte de seu 

tempo para as mesmas, qual o tipo de roupa usada para brincar, e o tempo em que 

a criança permanece em determinados ambientes. Por último a dimensão 

brinquedos identifica quais e quantos brinquedos a criança possui em sua casa, 

dividindo estes em materiais de motricidade fina e grossa. 

Todas as questões, respondidas pelos pais, são claramente definidas e 

divididas em questões dicotômicas (sim ou não), de escala de Likert (com vários 

níveis de respostas) e de descrição de materiais com imagens ilustrativas de 

brinquedos. 

Após o preenchimento do questionário AHEMD-IS os dados geram uma 

pontuação que é somada e se enquadram nas categorias de: espaço físico, 

variedades de estímulos, brinquedos/ motor fino e brinquedos/ motor grosso, 

divididos nas idades de 3 a 11 meses ou de 12 a 18 meses. A soma dos valores de 

cada quesito gera uma pontuação total que classificará as oportunidades de 

estimulação na tabela em abaixo do adequado, moderadamente adequado, 

adequado e excelente. 

 

3.3.3 Variáveis pareadas 

 

• Sexo: feminino ou masculino. 

• Idade: foi considerada a idade em meses, permitindo uma variação de um 

mês para cima ou para baixo. 

 

3.3.4 Variáveis de controle 

 

• Escolaridade materna: foi descrita no estudo o nível de escolaridade (Analfabeta, 

Ensino fundamental incompleta e completa, Ensino médio incompleto e completo, e 
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Ensino superior incompleto e completo ou mais), sendo três categorias analfabetos, 

até o 9º ano (Ensino Fundamental Incompleto, Ensino Fundamental Completo) e do 

9º ano acima (Ensino Médio Incompleto, Ensino Médio Completo, Ensino Superior 

Incompleto, Ensino Superior Completo ou mais) (ANDRADE et al., 2005; DEFILIPO 

et al., 2012; MARTINS et al., 2004; MIQUELOTE, 2011). 

 

• Nível socioeconômico (NSE) Familiar: foi avaliado pelo Critério de Classificação 

Econômica Brasil (CCEB), válido a partir de 01/01/2014, critério estabelecido pela 

ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas (ANEXO B). O CCEB é 

um indicador usado para definir apropriadamente de uma classe da população em 

classes econômicas para fins de consumo. Identificando o real potencial de 

consumo das famílias brasileiras, sendo a classificação em seis estratos 

socioeconômicos denominados A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E (ABEP, 2015). 

 

• Estado civil do cuidador: foi classificado de acordo com a convivência com um 

companheiro (casado ou em união estável) ou não convive com companheiro 

(solteiro, viúvo ou divorciado) (ANDRADE et al., 2005; DEFILIPO et al., 2012). 

 

• Número de irmãos: foi dividido em três grupos, sendo nenhum irmão, 1 a 2 dois 

irmãos e 3 ou mais (ANDRADE et al., 2005; DEFILIPO et al., 2012; GODINHO; 

FIGUEIREDO, 2010; MARTINS et al., 2004). 

 

• Número de adultos no domicílio: foi dividido em dois grupos, sendo de 1 a 2 adultos, 

e de 3 ou mais adultos no domicílio (DEFILIPO et al., 2012). 

 

• Tempo de amamentação: foi dividido em dois grupos, sendo os amamentados por 

menos de 6 meses, e mais de 6 meses (SIMON et al, 2008). 

 

• Número de internações em um ano: foi dividido em dois grupos, sendo os que 

apresentam menos de três internações por ano, e mais de três (SALDANHA et al, 

2011). 
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3.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Após autorização do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, uma equipe de 

acadêmicas do curso de fisioterapia iniciaram o recrutamento dos participantes.  

O primeiro contato foi feito através de telefonema, onde as acadêmicas 

envolvidas no estudo se apresentaram, fizeram os esclarecimentos iniciais sobre a 

pesquisa e sobre a importância da avaliação em lactentes e pré-escolares com 

sobrepeso/obesidade. Após isto, foi feita a atualização dos dados antropométricos, 

onde foi solicitado ao responsável que informasse a pesagem mais recente que 

consta na caderneta de saúde da criança. Caso o pré-escolar preenchesse os 

critérios de inclusão e de exclusão, foi convidado a participar através de seus pais 

ou responsáveis e, em caso de aceitação, foi agendada uma data para a coleta dos 

dados.  

No dia agendado, os pais assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido-TCLE (APÊNDICE A), preencheram o questionário de identificação 

(APÊNDICE B) e o instrumento Affordance in the Home Environment for Motor 

Development – Infant Scale (AHEMD), foi verificado o nível socioeconômico (NSE) 

familiar através do Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB), estabelecido 

pela ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas (ANEXO A)e feita a 

aplicação da Bayley-III. 

 Os pais ou responsáveis puderam acompanhar a avaliação dos lactentes e 

pré-escolares com a Bayley-III, com o intuito de incentivar seus filhos para realização 

de determinada atividade, desde que não interferissem no desempenho do 

participante. 

 Caso o participante não comparecesse na data e local agendados, foi 

realizado um novo contato telefônico para remarcação da avaliação e, em caso de 

impossibilidade, foi oferecida a oportunidade de realizá-la na sua residência.  

Para aplicação da Escala Bayley-III, a equipe de pesquisadores (acadêmicas 

do curso de fisioterapia e uma mestranda) receberam treinamento prévio, teórico e 

prático, ministrado pela Professora Dra. Jaqueline da Silva Frônio e pela 
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Fisioterapeuta Andréa Januário da Silva. O Treinamento da equipe foi dividido em: 

parte teórica (leitura de todo material da escala e entendimento de cada item, com 

posterior discussão em reuniões semanais), e “prática piloto” (aplicação da Bayley-III 

através de vídeos ou pessoalmente em diferentes crianças e discussão entre o 

grupo até se atingir o nivelamento de habilidades entre todos). Posteriormente o 

grupo foi submetido ao cálculo do índice de concordância Inter Observadores (Índice 

Kappa), com base em 10 avaliações de vídeos de lactentes e pré-escolares de 

diferentes faixas etárias, tendo sido obtido valor superior a 0.85 por todos membros 

da equipe, o que indicou que estavam aptos a coletar dados confiáveis pela referida 

escala.  

 A coleta de dados, com a aplicação da Bayley-III, teve duração média de 90 

minutos para cada lactente e pré-escolar.  

 

3.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

 Os dados coletados foram digitados e armazenados em um banco de dados 

do software Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 14.0 para 

Windows. Foi realizada a análise exploratória confirmatória dos dados para a melhor 

escolha dos testes estatísticos a serem empregados. 

Para descrever o perfil da população segundo as variáveis em estudo, foram 

realizadas estatísticas descritivas. Foi realizado também o teste da hipótese de 

normalidade dos dados. Todos contemplaram o critério de normalidade, desta forma, 

para comparação entre os grupos, foi utilizado o teste T de Student, Teste de Fisher 

e o Teste de Mann-Whitney, e para as correlações foi utilizado o Teste de 

Spearman. Foi feita a correlação do desempenho motor apenas com as dimensões 

“Materiais de Motricidade Grossa” e “Materiais de Motricidade Fina” do AHEMD. O 

nível de significância adotado para os testes estatísticos foi α = 0,05. Para 

interpretação da correlação de Spearman, foram utilizados os seguintes critérios: 

Forte= Valores acima ou igual a 0,70; Moderada= valores entre 0,45(inclusive) e 

0,70; e Fracas= valores abaixo de 0,45. 
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4 RESULTADOS 

 

Foram incluídos na pesquisa 10 lactentes e pré-escolares com e sem histórico 

de sobrepeso, sendo 5 do grupo estudo e 5 do grupo controle. As variáveis idade e 

sexo foram pareadas, não havendo, portanto, diferença entre os grupos. As demais 

variáveis, que não foram controladas, também não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas. As características dos participantes estão descritas 

na tabela 1. 

Tabela 1 – Características dos participantes por grupo (frequência absoluta e relativa para as 
variáveis categóricas, média e desvio padrão para as contínuas). 

Variáveis Grupo de estudo Grupo controle p-valor 
 f(%) f(%)  

ABEP    
B1eB2 1 (20%) 2 (40%) 0,50* 
C1e C2 4 (80%) 3 (60%)  

Frequência à creche    
Sim 1 (20%) 3 (60%) 0,26* 
Não 4 (80%) 2 (40%)  

Escolaridade materna    
Até o 9º ano 0 (-) 1 (20%) 0,50* 

Acima do 9º ano 5 (100%) 4 (80%)  
Escolaridade paterna    

Até o 9º ano 1 (20%) 1 (20%) 0,77* 
Acima do 9º ano 4 (80%) 4 (80%)  

Número de irmãos    
Nenhum 4 (80%) 2 (40%) 0,26* 

1 a 2 

 

 

1 (20%) 3 (60%)  
Número de adultos    

1 a 2 3 (60%) 5 (100%) 0,22* 
3 ou mais 2 (40%) 0 (-)  

Estado civil do cuidador    
Vive com o companheiro (a) 3 (60%) 4 (80%) 0,50* 

Não vive com o 
companheiro(a) 

2 (40%) 

 

1 (20%)  

 

 

 Média ± DP Média ± DP  

Peso ao nascer (g) 3027,00 ± 388,29 2972,00 ±352,52 0,97** 
Idade em meses 27,80 ± 11,25 27,60 ± 11,10 0,82** 
 
    
Legenda: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), 2015; f= frequência; %= percentil; 
DP= desvio padrão; g= gramas.* Teste de Fisher. ** Teste t. 
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Na Tabela 2 estão descritas as oportunidades de estimulação ambiental 

presentes no domicílio dos participantes. Como foram observadas subcategorias nas 

quais o número de participantes era muito pequeno, os dados das dimensões do 

AHEMD foram reagrupados em apenas duas classificações: “muito fraca/fraca” e 

“boa/muito boa”. Já os dados do AHEMD total foram reagrupados em três 

classificações “baixa”, ”média” e “alta”. Para essa classificação foi utilizada a 

nomenclatura do AHEMD-SR, devido ao maior número de participantes se encontrar 

nessa faixa etária. Desta forma, para as classificações “menos que 

adequado/moderadamente adequado” e “adequado/excelente” no AHEMD-IS, foram 

utilizadas as nomenclaturas “muito fraca/fraca” e “boa/muito boa”, respectivamente. 

E para as classificações “menos que adequada/moderadamente adequada”, 

“adequada” e “alta” no AHEMD-IS total, foram utilizadas as nomenclaturas “baixa”, 

“média” e “alta” respectivamente. Na análise do AHEMD não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas ou tendências de diferenciação entre os 

grupos (Tabela 2). 

Tabela 2 – Classificação e comparação* das variáveis categorizadas dos grupos do AHEMD-SR e 
AHEMD-IS Total e suas dimensões. 

Variáveis Grupo de estudo Grupo controle p -valor 
 f (%) f (%)  

AHEMDTotal    
Baixa 1 (20%) 2 (40%) 0,50 
Média 4 (80%) 3 (60%)  
Alta 0 (-) 0 (-)  

    
Espaço Externo    
Muito Fraca/Fraca 2 (40%) 4 (80%) 0,26 

Boa/Muito Boa 3 (60%) 1 (20%)  
    

Espaço Interno    
Muito Fraca/Fraca 1 (20%) 2 (40%) 0,50 

Boa/Muito Boa 4 (80%) 3 (60%)  
    

Variedade de Estimulação    
Muito Fraca/Fraca 2 (40%) 3 (60%) 0,50 

Boa/Muito Boa 3 (60%) 2 (40%)  
    

(continua) 
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Tabela 2 – Classificação e comparação* das variáveis categorizadas dos grupos do AHEMD-SR e 
AHEMD-IS Total e suas dimensões.                                                                                       (conclusão) 

Variáveis Grupo de estudo Grupo controle p -valor 
 f (%) f (%)  

 

Materiais de Motricidade Fina    
Muito Fraca/Fraca 2 (40%) 3 (60%) 0,50 

Boa/Muito Boa 3 (60%) 2 (40%)  
    

Materiais de Motricidade 
 

   
Muito Fraca/Fraca 4 (80%) 4 (80%) 0,77 

Boa/Muito Boa 1 (20%) 1 (20%)  
Legenda: f=frequência; %=percentil.*Teste de Fisher.  

A Tabela 3 mostra as classificações obtidas pelos participantes na Escala 

Motora da Bayley-III. Apesar de não haver diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos, chama atenção o fato de todos os participantes com desempenho 

motor inferior ao esperado para a idade pertencerem ao grupo de 

sobrepeso/obesidade (grupo de estudo).  

Para verificar se essa classificação de desempenho motor inferior ao 

esperado para a idade se tornaria significativamente diferente entre os grupos em 

caso de uma amostra maior, foi realizada uma simulação de análise duplicando as 

informações do banco de dados dos participantes do presente estudo, isto é, 

ficariam 10 participantes em cada grupo. Nesta análise simulada verificou-se que o 

resultado do teste Exato de Fisher se tornou estatisticamente significativo (p=0,043), 

indicando que o tamanho da amostra foi um fator importante para a não percepção 

da diferença entre grupos no presente estudo. 

Tabela 3 – Classificação e comparação das variáveis categorizadas dos grupos segundo o 

desempenho na Escala Motora da Bayley-III. 

Variáveis Grupo de estudo Grupo controle p -valor 
 f (%) f (%)  
    

Bayley-III Escala Motora    
    

Performance Adequada 3 (60%) 5 (100%) 0,22* 
Performance Rebaixada 2 (40%) 0 (-)  

    
Legenda: f=frequência; %=percentil. *Teste de Fisher.  
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A Tabela 4 mostra a comparação entre os grupos quanto ao AHEMD e a 

Escala Motora da BAYLEY-III como variável contínua. Considerando o escore 

composto da Escala Motora da BAYLEY-III, foi encontrada uma diferença 

significativa entre os grupos, sendo que o grupo sem sobrepeso/obesidade obteve 

um desempenho superior.  

 

Tabela 4 – Comparação* entre os grupos do AHEMD-SR (Total e Dimensões), AHEMD-IS (Total e 
Dimensões) e BAYLEY-III (Escala Motora Composta e Dimensões Motoras Fina e Grossa). 

Variáveis Min. Média± DP Máx. p-valor 
AHEMD Total 

 

    
Grupo estudo 12 16,20 ± 6,72 28 0,13 
Grupo controle 9 19,40 ± 11,30 36  

AHEMD – Espaço Externo 

 

    
Grupo estudo 0 2,60 ± 0,73 5 0,36 
Grupo controle 0 2,00 ± 2,55 6  

AHEMD – Espaço Interno 

 

    
Grupo estudo 1 9,80 ± 5,35 15 0,27 
Grupo controle 0 8,14 ± 6,69 14  

AHEMD – Variedade de 
Estimulação 

    

Grupo estudo 12 13,00 ± 1,22 15 0,07 
Grupo controle 9 12,00 ± 2,44 15  

AHEMD - Materiais de 
Motricidade Fina 

    

Grupo estudo 8 42,20 ± 19,31 53 0,31 
Grupo controle 8 29,60 ± 23,79 59  

AHEMD - Materiais de 
Motricidade Grossa 

    

Grupo estudo 4 15,40 ± 7,66 22 0,75 
Grupo controle 5 12,60 ± 7,70 25 

 

 
BAYLEY – Escala Motora 

Escore Composto 
    

Grupo estudo 82 96,60 ± 10,92 107 0,04** 
Grupo controle 94 100,20 ± 5,89 107  

     
Legenda: Mín.= mínimo; DP= desvio padrão; Med.=mediana; Máx.=máximo. *Teste Mann Whitney. 
**p<0,05 
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As Figuras 1 e 2 apresentam as correlações entre o desempenho motor e as 

dimensões “Materiais de Motricidade Grossa” e “Materiais de Motricidade Fina” do 

AHEMD. Foi observada uma correlação forte e positiva (0,73), significativa 

(p=0,016), entre os materiais de motricidade grossa do AHEMD e o desempenho 

motor na escala BAYLEY-III, e uma correlação moderada e positiva (0,63), 

significativa (p=0,048), entre os materiais de motricidade fina e o desempenho motor 

na escala BAYLEY-III. Portanto, quanto maiores as oportunidades de estimulação 

com brinquedos que demandavam habilidade motora grossa e fina no domicílio do 

participante, melhor foi o desempenho na Escala Motora da BAYLEY-III. 

Figura 1 - Correlação entre o desempenho motor na BAYLEY-III e a dimensão materiais de 
motricidade grossa do AHEMD. 
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Figura 2 - Correlação entre o desempenho motor na BAYLEY-III e a dimensão materiais de 
motricidade fina do AHEMD. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo se propôs a verificar se o sobrepeso/obesidade traz algum 

prejuízo ao desempenho motor dos que apresentam essa condição. O principal 

achado foi que o desenvolvimento motor de lactentes e pré-escolares com 

sobrepeso/obesidade foi inferior ao dos eutróficos, na faixa etária de 12 e 42 meses. 

Além disso, existe uma correlação de moderada a forte, positiva, entre as 

oportunidades de estimulação da motricidade fina e grossa e o desenvolvimento 

motor, independente da condição sobrepeso/obesidade, mostrando que a questão 

ambiental é um fator importante a ser considerado. 

Quando analisada a classificação dos participantes na Escala Motora da 

Bayley-III, não houve diferença significativa entre os grupos, no entanto só foram 

encontradas performances rebaixadas no grupo com sobrepeso/obesidade. 

Considerando o desempenho de forma contínua, essa diferença tornou-se 

significativa entre os grupos, indicando que o sobrepeso/obesidade pode representar 

uma condição desfavorável ao desenvolvimento motor na faixa etária estudada.  

Corroborando estes resultados, os dados do estudo de Poeta et. al (2011), 

mostraram que a classificação do desenvolvimento motor geral, avaliado na Escala 

de Desenvolvimento Motor – EDM, nas crianças (entre 6 e 10 anos) eutróficas foi 

melhor em relação àquelas que apresentavam obesidade. Os autores sugerem que 

crianças com sobrepeso podem, devido a limitação biomecânica gerada pelo 

sobrepeso, estar realizando menos atividades físicas, o que reduz suas 

oportunidades para praticar e desenvolver destreza na movimentação global, 

implicando em resultados motores inferiores ao esperado para a idade cronológica. 

Na sociedade atual, os hábitos alimentares da família exercem papel 

determinante na ingestão alimentar e nas preferências das crianças. Mães com alta 

ingestão de alimentos obesogênicos são mais susceptíveis a fornecer para seus 

filhos dieta com características semelhantes. Existem três práticas alimentares 

maternas potencialmente contribuintes para oferta nutricional excessiva: aleitamento 

materno não exclusivo, introdução precoce de alimentos sólidos e a percepção da 
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criança “gordinha” como saudável. A influência dos pais pode se manifestar através 

da religião, cultura, comportamentos durante refeições, reações diante de 

determinados alimentos, transmissão de informações sobre os alimentos e aquisição 

de gêneros alimentícios específicos(REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA, 2014)O 

aumento dos índices de obesidade que vem sendo observado nas últimas décadas 

está relacionado a hábitos alimentares pouco saudáveis e estilo de vida menos 

ativo, em que predominam atividades com baixo gasto energético, como jogar 

videogame e assistir televisão (COELHO et al., 2013). Cada vez mais, esses hábitos 

contribuem para uma menor atividade motora, o que colabora para a perpetuação da 

condição de obesidade e os prejuízos que isso confere a criança.  

Segundo a REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA (2014), a atividade física na 

primeira infância atua na prevenção do excesso de peso, favorece o bom 

desenvolvimento físico, motor, social e psicológico, além do adequado balanço 

energético, melhor densidade óssea e menores níveis de sedentarismo durante a 

adolescência e vida adulta. O Instituto de Medicina dos EUA recomenda atividade 

física não estruturada (brincadeiras livres e ativas) por 15 minutos a cada hora, e no 

mínimo 30 a 60 minutos de atividade física diária estruturada em programas 

escolares. As revisões sistemáticas sobre o tema demonstram que menos de 60% 

de pré-escolares atingem tais recomendações (LAKSHMAN et al., 2013). 

Sabe-se que a obesidade sobrecarrega estruturas mecânicas, especialmente 

as articulações, devido ao desgaste sofrido pelo corpo por um longo período. A 

obesidade predispõe o indivíduo para a alteração de genuvalgo, o que provoca uma 

hiperextensão do joelho devido à rotação interna do fêmur. Associado a isso está a 

protusão de cabeça e instabilidade de articulações dos pés. Essas mudanças podem 

causar compensações em outras áreas do corpo e resultar em dor, falta de 

mobilidade e ineficácia biomecânica corporal (COELHO et al., 2013). Logo, é 

possível supor que as crianças com sobrepeso/obesidade apresentam biomecânica 

desfavorável, o que poderia explicar em parte o desempenho motor inferior na 

Escala Motora da Bayley-III encontrado nos participantes do presente estudo. 

Quando analisadas as correlações entre o desempenho motor e as 

dimensões “Materiais de Motricidade Fina” e “Materiais de Motricidade Grossa” do 
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AHEMD, foi observado que independente da condição sobrepeso/obesidade o 

ambiente é um fator importante, indicando que melhores oportunidades nessas duas 

dimensões potencializam o desenvolvimento motor. Neste sentido, o estudo de Silva 

et al. (2006), evidenciou que o ambiente em que o lactente vive pode dar diferentes 

contornos e definir aspectos do seu comportamento motor. O ambiente positivo age 

como facilitador do desenvolvimento adequado, pois possibilita a exploração e 

interação com o meio. Reforçando essa afirmativa, o estudo de Oliveira et al. (2012), 

demonstrou que o incentivo aos cuidadores para promover o contato dos lactentes 

com uma maior diversidade de brinquedos específicos de motricidade fina e grossa 

resultou em uma melhora significativa do desenvolvimento motor. 

Desta forma, o estímulo presente no ambiente deve ser olhado com cuidado, 

principalmente no aspecto relacionado aos materiais de estimulação disponíveis no 

domicílio. É importante ressaltar que não é necessária a compra desses materiais, 

pois os próprios familiares podem confeccioná-los. Apesar disso, a baixa pontuação 

encontrada em estudos que utilizaram o AHEMD para avaliar lactentes e pré-

escolares (GIORDANI et al., 2013; DEFILIPO et al., 2012; NOBRE et al, 2009;), 

pode indicar que a estimulação através de brinquedos é frequentemente 

negligenciada pelos familiares na sociedade brasileira.  

Tendo em vista os aspectos supracitados, é importante viabilizar a 

compensação da possível desvantagem causada pelo sobrepeso/obesidade no 

desenvolvimento motor através da oferta de melhores oportunidades de estimulação 

no ambiente domiciliar, sobretudo com materiais para estimulação motora grossa e 

fina. Assim espera-se quebrar esse ciclo vicioso entre pouca atividade física e 

sobrepeso/obesidade, através do maior gasto energético com as atividades físicas 

potencializadas através das melhores oportunidades no ambiente em que ele está 

inserido, criando um novo ciclo, mas agora virtuoso, que contribua a longo prazo 

para a perda de peso e consequente melhora no desenvolvimento motor. 

Os presentes achados devem ser melhor investigados uma vez que não foi 

realizado um acompanhamento a longo prazo (estudo longitudinal) e o número de 

participantes foi pequeno. Desta forma, sugere-se a realização de estudos adicionais 

que possam confirmá-los ou não. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados mostraram que o desenvolvimento motor de lactentes e pré-

escolares com sobrepeso/obesidade foi inferior ao daqueles que não apresentavam 

essa condição. Assim, o excesso de peso parece conferir uma desvantagem para o 

desenvolvimento motor de lactentes e pré-escolares entre 12 e 42 meses. 

Quanto às oportunidades de estimulação presentes no domicílio, verificou-se 

que foram semelhantes entre os grupos com e sem sobrepeso/obesidade. Quando 

consideradas apenas as dimensões materiais de motricidade grossa e fina do 

AHEMD, foi encontrada correlação de moderada a forte com o desenvolvimento 

motor, onde melhores oportunidades nessas dimensões levaram a um melhor 

desempenho motor. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 



40 
 

 



41 
 

APÊNDICE B – Questionário de Identificação da Criança, Ciclo de Estudo dos Pais e 
Características Familiares 

QUESTIONÁRIO PRÓPRIO 

 

1 IDENTIFICAÇÃO 

Nome:__________________________________________________ Sexo: (F) (M) 
Endereço:___________________________________________________________ 
Telefone:                                       Data de Nascimento: ___/___/____Idade:_____ 
Responsável:________________________________________________________ 
Tempo de amamentação: ___________ meses Data:____/____/_________ 
2 GRUPO: (   ) Sem obesidade 
(   ) Com obesidade: Há quanto tempo?__________ (em meses) 
Peso atual:_________ Percentil:_______ Escore Z: __________ 
Escolaridade Mãe: ___________ anos de estudo 

(  ) Analfabeto     (  ) Fundamental Incompleto  (  ) Fundamental Completo 

(  ) Médio Incompleto              (  ) Médio Completo  (  ) Superior Incompleto                    
(  ) Superior Completo ou mais      OBS:__________________________________ 

Escolaridade Pai: ___________ anos de estudo 

(  ) Analfabeto          (  ) Fundamental Incompleto  (  ) Fundamental Completo 

(  ) Médio Incompleto  (  ) Médio Completo  (  ) Superior Incompleto 

(  ) Superior Completo ou mais     OBS:__________________________________ 

Número de Irmãos: _____ 

(  ) Sem nenhum irmão  (  ) 1 a 2 irmãos (  ) 3 ou mais irmãos  

Número de Adultos no Domicílio: _____ 

(  ) 1 a 2 adultos    (  ) 3 ou mais adultos 

Estado Civil do Cuidador: 

(  ) Solteira/o (  ) Casada/o (  ) União Estável (  ) Divorciada/o (  ) Viúva/o
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ANEXO A – Curvas de Crescimento Infantil do Ministério da Saúde 
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ANEXO B – Critério de Classificação Econômica Brasil 2015 - (ABEP) 
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ANEXO C - Parecer do CEP 

 


