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RESUMO 

O ambiente domiciliar tem sido apontado na literatura como um dos fatores que 

mais influencia o desenvolvimento, pois proporciona à criança oportunidades 

para a exploração que permitem que o comportamento motor seja estimulado 

de forma natural. A interação com os pais, a variabilidade de estimulação e a 

disponibilidade de brinquedos são indicadores críticos para a qualidade do 

ambiente familiar. Os objetivos do presente estudo foram avaliar as 

oportunidades presentes no ambiente domiciliar para o desenvolvimento motor 

de lactentes com idade entre três e 18 meses, residentes no município de Juiz 

de Fora- MG, e verificar a associação destas com os fatores biológicos, 

comportamentais, demográficos e socioeconômicos. Estudo epidemiológico, 

transversal, baseado em inquérito populacional. Os participantes desta 

pesquisa foram selecionados por processo de amostragem aleatória 

estratificada e conglomerada em múltiplos estágios. As unidades primárias de 

amostragem foram os setores censitários e a base populacional utilizada foi 

construída a partir de um levantamento prévio. Participaram do estudo 239 

lactentes com idade entre três e 18 meses. Foram coletados dados das 

características do lactente e de sua família e aplicado o questionário ABEP. 

Posteriormente, os pais preencheram o questionário AHEMD-IS, que avalia as 

oportunidades para o desenvolvimento motor presentes no ambiente domiciliar. 

Para interpretação dos dados, primeiramente procedeu-se análise bivariada, na 

qual foi aplicado o teste Qui quadrado (c2) ou Exato de Fischer. Para verificar 

as associações das variáveis independentes e de controle com as 

oportunidades de estímulos ambientais, foi utilizada análise de regressão 

logística. Os fatores que apresentaram valor de p inferior a 0,10 na análise 

bivariada foram considerados elegíveis para compor os modelos multivariados. 

Grande parte da amostra apresentou oportunidades insuficientes de estímulos 

ambientais. Foi encontrada associação significativa entre as oportunidades de 

estimulação motora presentes no lar e as seguintes variáveis: idade, tempo de 

aleitamento, necessidade de internação, número de pessoas, adultos e 

crianças no domicílio, chefe da família, escolaridade materna e paterna, estado 

civil da mãe, convívio com o pai, classificação socioeconômica, renda mensal e 

per capta e tipo de residência. Após a regressão, foi verificado que lactentes 

com maior idade e que permaneceram internados no primeiro ano de vida 

apresentaram melhores oportunidade de estimulação para o desenvolvimento 

motor. O maior nível socioeconômico, a maior escolaridade da mãe e o fato do 

pai ser considerado o chefe da família foram fatores preditores para um 

ambiente com oportunidades mais adequadas. Os resultados sugerem também 

que lactentes que residem em casa, comparada ao apartamento, com mais de 



três adultos possuem ambiente mais rico em oportunidades de estimulação. Os 

achados indicam que as oportunidades presentes no domicílio de lactentes 

entre três e 18 meses são insuficientes para promover o adequado 

desenvolvimento motor e que estas estão associadas com diversos fatores, 

mas principalmente com a idade do lactente, necessidade de internação, nível 

socioeconômico, escolaridade materna, número de adultos no domicílio, chefe 

da família e tipo de residência. Desta forma, o estudo aponta para a 

necessidade de planejamento de ações em saúde e políticas públicas que 

consideram os aspectos aqui investigados, a fim de melhorar a realidade 

encontrada. 
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