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Introducao: O desenvolvimento infantil pode ser influenciado pela exposição a riscos biológicos e por fatores ambientais, sendo que o
ambiente domiciliar que oferece boas oportunidades para a criança se desenvolver pode reduzir os efeitos negativos para o
desenvolvimento motor advindos dos fatores biológicos.

Objetivos: Avaliar o desenvolvimento motor e as oportunidades do ambiente domiciliar de lactentes, aos três meses de idade, nascidos
em Governador Valadares, Minas Gerais, além de verificar se há associação entre as oportunidades do ambiente domiciliar e o nível
econômico da família.

Método: Estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos (CAAE: 63962617.9.0000.5147), que
utilizou o questionário Affordances in the Home Environment for Motor Development – Infant Scale (AHEMD-IS) para avaliar as
oportunidades de estimulação oferecidas no domicílio e o instrumento Alberta Infant Motor Scale (AIMS) para avaliar o
desenvolvimento motor. Para classificar o nível econômico da família foi utilizado o questionário da Associação Brasileira de Empresas
de Pesquisa (ABEP). Foram convidados a participar do estudo os nascidos vivos no Hospital Municipal de Governador Valadares,
residentes no município de Governador Valadares. A avaliação ocorreu aos três meses de idade, no período de maio a novembro de
2017. Foi realizada análise descritiva das variáveis e a associação entre as oportunidades de estimulação do ambiente e nível econômico
foi verificada pelo teste Qui-quadrado.

Resultados: Participaram do estudo 20 lactentes, sendo 55% do sexo masculino, 70% nascidos a termo e 80% com peso adequado ao
nascer. As oportunidades de estímulos presentes no ambiente domiciliar, aos três meses de idade, foram deficitárias, em especial no que
se refere à pontuação total do AHEMD-IS e às dimensões brinquedos de motricidade fina e motricidade grossa. Apesar disso, os
resultados obtidos por meio da avaliação da AIMS revelaram que 95% dos participantes apresentaram desenvolvimento motor adequado
para a faixa etária. Não foi encontrada associação estatisticamente significativa entre o nível econômico e as oportunidades do ambiente
(p=0,069).

Conclusão: O ambiente domiciliar dos lactentes estudados apresentou oportunidades de estimulação insuficientes, entretanto, na faixa
etária de três meses de idade, esse fator não afetou o desenvolvimento motor."
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