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Introdução: Os estímulos ambientais são essenciais e oportunos para as habilidades motoras na infância, com intenção 

de garantir o melhor desenvolvimento e crescimento. A casa é o principal ambiente influenciador para a potencialização 

desse desenvolvimento. Objetivo: O estudo descreveu a prevalência e os fatores de risco ambiental para o 

desenvolvimento motor em crianças de 0 a 12 meses, em situação de carência psicossocial. Método: Estudo analítico, 

transversal onde os dados sociodemográficos, histórico pré e pós-natal, qualidade e quantidade de oportunidades pela 

Affordances in the home environment for motor development- infant scale (AHEMD-IS) e o desenvolvimento motor pela 

Alberta Infant Motor Scale (AIMS) foram avaliados de 19 crianças em situação de carência psicossocial, atendidas no 

serviço de puericultura de uma unidade básica de saúde de Fortaleza. Resultados: Amostra apresentou idade média 

4±3,73 meses, 52,7% dos progenitores possuíam escolaridade inferior ao ensino médio completo, 52,6% dos chefes da 

família não possuíam fonte de renda e 36,8% participam do programa Bolsa família do Governo Federal. 63,2% das 

crianças tiveram aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, 36,8% das mães relataram que a vinda da 

criança foi indesejada, 94,7% tem contato com a figura paterna, 78,9% das crianças foram classificadas na categoria de 

baixo risco a saúde. 52,6% das crianças foram classificadas na AHEMD-IS na categoria descritiva menos que 

adequado, 21,1% na categoria moderadamente adequado, 15,8% na categoria adequada e 10,5% na categoria 

excelente de estímulos ambientais,83,3% apresentaram desenvolvimento motor adequado, 16,7% desenvolvimento 

suspeito e nenhuma criança apresentou atraso do desenvolvimento. Conclusão: Observou-se que apesar das crianças 

pertencerem a famílias com fatores de risco psicossocial e ambiental prevalentes, estes não influenciaram 

significativamente o desenvolvimento motor de lactentes de 0-12 meses de idade.
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