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Introducao: a aquisição de habilidades motoras de um indivíduo depende da interação entre o ambiente, tarefa e sua biologia, ou seja, o
desenvolvimento motor (DM) pode ser influenciado por fatores como exposição a riscos genéticos, biológicose/ou ambientais.

Objetivos: caracterizar os fatores biológicos, ambientais e DM de lactentes a termo e pré-termo nascidos na região da Grande
Florianópolis.

Método: foram avaliados 127 lactentes a termo e pré-termode ambos os sexos, com a média de 3,26 meses de idade
cronológica/corrigida. Para caracterização da amostra foi utilizada a Alberta Infant Motor Scale (AIMS) para a avaliação do DM, a
escala The Affordances in the Home Environment for Motor Development – Infant Scale (AHEMD-IS) para avaliar o ambiente
domiciliar dos lactentes, e questionário relativo ao histórico de saúde e determinantes sociais. Foi realizada estatística descritiva através
do software SPSS® 20.0. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da Universidade do Estado de
Santa Catarina, sob o parecer nº 1.555.983.

Resultados: os dados relativos ao nascimento são: peso e estatura médio de 3,13±0,84Kg e 47,89±4,86cm; índice de Apgar no quinto
minuto 9,15±0,55,25,19% eram pré-termo; 74,01% tiveram amamentação materna; 22,04% foram internados em UTIN. Em relação aos
dados maternos, a idade média foi de 30,32±5,63 anos; escolaridade 5,51% com ensino fundamental completo, 33,85% com ensino
médio completo e 60,62% com ensino superior completo; renda familiar, 7,08% com <1salário mínimo, 35,43% com 2-3salários
mínimo, 18,11% com 4-5salários mínimo, 37,79% com >5salários mínimo. A média do percentil da AIMS foi de 53,07±22,18e
doAHEMD-IS de21,54±5,85.

Conclusão: de acordo com os resultados, a amostra catarinense estudada apresentou DM típico, inserida em ambiente moderadamente
adequado para a estimulação do desenvolvimento. Com escolaridade materna e renda familiar acima do que é descrito pela literatura
para a região da Grande Florianópolis."
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