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Introducao: O desenvolvimento infantil é um processo complexo e contínuo resultante da interação entre fatores biológicos, genéticos e
ambientais, tendo o ambiente domiciliar uma grande e relevante importância nesta relação. Estímulos ambientais adequados vivenciados
pela criança em seu domicílio são considerados fatores extrínsecos para a promoção do desenvolvimento neuropsicomotor.

Objetivos: Avaliar o desenvolvimento cognitivo, motor e de linguagem, os estímulos ambientais presentes no domicílio e verificar a
possível associação entre o ambiente e desenvolvimento aos 42 meses de idade de egressos de Unidades de Terapia Intensiva Neonatal
(UTINs).

Método: Estudo descritivo, transversal, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos (CAAE:
04965412.5.0000.5147). Os estímulos domiciliares foram avaliados com o questionário Affordances in the Home Environment for
Motor Development (AHEMD) e o desenvolvimento cognitivo, motor e de linguagem foram avaliados através da Bayley Scales of Infant
and Toddler Development – Third Edition (BAYLEY–III). Foram convidados a participar do estudo os egressos das três UTINs que
atendem ao Sistema Único de Saúde no município de Juiz de Fora, em 2009 e destes, 51 pré-escolares aceitaram e foram avaliados aos
42 meses de idade no Hospital Universitário/Centro de Atenção à Saúde - Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/CAS-UFJF), em
2012 e 2013. Foram realizadas análises descritivas das variáveis e a associação entre os estímulos e o desenvolvimento, em 49 pré-
escolares, foi verificada através de testes não paramétricos de Mann-Whitney, considerando como nível de significância valor de p<0,05.

Resultados: Os pré-escolares apresentaram estimulação domiciliar classificadas como baixa (17,7%), razoável (74,5%) e alta (7,8%),
sendo que somente uma restrita parcela possuía maior quantidade de brinquedos (2% de motricidade fina e 5,9% de motricidade grossa).
A maioria dos participantes apresentou desenvolvimento cognitivo, de linguagem e motor adequados (76,5%, 90,2% e 88,3%,
respectivamente). O ambiente domiciliar parece estar associado ao desenvolvimento cognitivo (p=0,076) e o espaço externo da
residência ao desenvolvimento da linguagem (p=0,056). A quantidade de brinquedos de motricidade grossa e fina estão diretamente
associadas ao desenvolvimento cognitivo (p=0,007 e p=0,047, respectivamente) e de linguagem (p=0,005 e p=0,001, respectivamente).

Conclusão: A maioria dos pré-escolares apresentou razoáveis oportunidades de estimulação domiciliar e desenvolvimento cognitivo,
motor e de linguagem adequados. Aqueles com maiores quantidades e variedades de brinquedos de motricidade grossa e fina no
domicílio apresentaram melhores desempenhos cognitivos e de linguagem aos 42 meses de idade."
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