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Introducao: O desenvolvimento infantil pode ser influenciado por fatores biológicos e ambientais. Dentre os fatores ambientais, o
ambiente domiciliar é considerando o mais relevante aos seis meses de idade, uma vez que é o local no qual os lactentes passam a maior
parte do tempo.

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

Método: Estudo observacional e transversal, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos (CAAE:
63962617.9.0000.5147), que utilizou a escala Alberta Infant Motor Scale (AIMS) para avaliar o desenvolvimento motor dos lactentes aos
seis meses de idade, o questionário Affordances in the Home Environment for Motor Development – Infant Scale (AHEMD-IS) para
avaliar o ambiente domiciliar e o questionário da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa para verificar o nível econômico das
famílias. 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: Foram avaliados 20 lactentes, sendo 50% do sexo feminino, 60% classificados como a termo e 85% como peso adequado ao
nascimento. Todos os lactentes apresentaram desenvolvimento motor adequado segundo a avaliação da AIMS (percentis superiores a
10%, escore total 32,05±7,82). De acordo com a pontuação total obtida no AHEMD-IS, 40% dos lactentes foram classificados na
categoria “excelente” (escore total 25,30±5,89). Em relação ao nível econômico, a maioria das famílias foi classificada na classe B2
(30%) e C2 (40%). Houve associação significativa apenas entre o nível econômico das famílias com a dimensão do AHEMD-IS
“brinquedos de motricidade grossa” (p=0,03).

Conclusão: O desenvolvimento motor dos lactentes estudados estava adequado para a faixa etária e o ambiente domiciliar apresentou
boas oportunidades para estimulação. Além disso, verificou-se que quanto maior o nível econômico, maior a aquisição de brinquedos de
motricidade grossa nessa faixa etária."
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