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RESUMO 

INFLUÊNCIA DOS DETERMINANTES AMBIENTAIS, SOCIAIS E BIOLÓGICOS 
NO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE CRIANÇAS DAS CRECHES PÚBLICAS DE 
ARACAJU/SE. Dayane Mello Pattis Chile, Aracaju, 2013. 

 

O desenvolvimento motor infantil é a capacidade do indivíduo para realizar funções 
cada vez mais complexas e está relacionado com a idade. O desenvolvimento é 
decorrente da exigência da tarefa, da biologia do indivíduo e da interação com o 
ambiente na qual esta inserido, sendo que esta interação atua de modo decisivo, 
podendo atenuar ou agravar o impacto do risco biológico no desenvolvimento. 
Atrasos motores nesta fase do desenvolvimento acarretam prejuízos que podem se 
estender até a fase adulta. O presente estudo tem por objetivo analisar a influência 
dos determinantes ambientais no desenvolvimento motor de crianças das creches 
públicas de Aracaju/SE, cujo instrumento de coleta dos dados foi a Alberta Infant 
Motor Scale (AIMS). Observou-se que 58,82% das crianças apresentaram um 
desenvolvimento motor normal; 29,42% desenvolvimento motor suspeito e o 
restante 11,76% apresentam atraso no desenvolvimento motor. Os resultados 
obtidos nos indicam que o tempo de permanência das crianças nas creches não 
está potencializando o adequado desenvolvimento motor das crianças, já que não se 
percebe melhora no comportamento motor das crianças na faixa etária de 12-18 
meses, quando comparada as crianças frequentadoras das creches há menos 
tempo (06-12 meses de idade). De modo geral pode-se concluir que o processo de 
desenvolvimento motor sofre influência de fatores ambientais como falta de boas 
oportunidades de estímulo via brinquedos adequados, espaços mais amplos para 
brincar e explorar o ambiente entre outros, limitando o desempenho motor das 
crianças nas creches. 
 
 
Descritores: Desenvolvimento infantil; Comportamento do lactente; 
Desenvolvimento humano, desempenho psicomotor.  

 
 

 

 
 

 
 
 
 



VIII 

 

ABSTRACT 

 

DETERMINING INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND BIOLOGICAL 
DEVELOPMENT ENGINE OF CHILDREN DAY CARE PUBLIC ARACAJU/SE. 
Dayane Mello Pattis Chile, Aracaju, 2013. 

 
 
The infant motor development is the individual's ability to perform increasingly 
complex functions and is associated with age. The development is due to the 
requirement of the task, the biology of the individual and the interaction with the 
environment in which it entered, and this interaction acts decisively and may 
aggravate or mitigate the impact of development on biological risk. Motor delays at 
this stage of development cause damage that may extend into adulthood. The 
present study aims at analyzing the influence of environmental determinants on 
motor development of children from public daycare centers in Aracaju / SE, whose 
instrument of data collection was the Alberta Infant Motor Scale (AIMS). It was 
observed that 58.82% of children had a normal motor development, 29.42% suspect 
motor development and 11.76% remaining have delayed motor development. The 
results indicate that the length of stay of children in day care centers are not 
leveraging the appropriate motor development of children, as it is not perceived 
improvement in motor behavior of children aged 12-18 months, when compared to 
children attending the nurseries for a shorter time (06-12 months old). In general it 
can be concluded that the process of motor development is influenced by 
environmental factors such as lack of good opportunities stimulus via appropriate 
toys, wider spaces to play and explore the environment among others, limiting motor 
performance of children in day care centers. 
 
 

Keywords: Child development, Infant behavior, Human development, Psychomotor 
performance.
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento motor é um processo de sucessivas e progressivas 

modificações no comportamento ao longo da vida e é decorrente da exigência da 

tarefa, da biologia do indivíduo e da interação com o ambiente no qual esta inserido. 

Sendo que esta interação atua de modo decisivo, podendo atenuar ou agravar o 

impacto do risco biológico no desenvolvimento (SEITZ et al., 2006; SILVA et al., 

2006).  

Os primeiros anos de vida da criança são caracterizados por um período de 

elevada plasticidade e ampliação de redes neurais. A crescente maturação do 

sistema nervoso central favorece a melhora das funções motoras, com aquisição do 

controle motor e das habilidades motoras. Por outro lado, a prática motora também 

influencia o processo de mielinização e da organização estrutural do sistema 

nervoso central, sendo a experiência e a repetição muito importantes nos 

mecanismos de maturação cerebral durante a vida extra-uterina (BARROS et al., 

2003). 

De acordo com Piaget (1973), o desenvolvimento está subordinado a dois 

grupos de fatores: 1) fatores da hereditariedade e adaptação biológica (maturação 

de certos tecidos nervosos, aumento do tamanho e complexidade do sistema 

nervoso central e crescimento de ossos e músculos); e 2) fatores ambientais 

(experiência e estimulação sensório-motora, nutrição e condições sócio-econômicas 

e afetivas). 

Desta maneira, os estudos tem indicado a necessidade de estudar o 

desenvolvimento motor da criança nas diferentes faixas etárias, em virtude dos 

inúmeros fatores que podem ter influencia sobre as aquisições motoras e 

comportamentais do decorrer da vida. Com esta visão, os pesquisadores tem 

descritos as principais aquisições motoras ou marcos motores da primeira infância, 

os quais possibilitam a detecção precoce de alterações no desempenho motor 

(GALLAHUE; OZMUN, 2003; FLEHMIG, 2004; PAPALIA, 2006). 

Estas aquisições são seguidas por fases de estabilidade, instabilidade e troca, 

com a probabilidade de emergir um padrão de movimento diante de uma restrição 
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(THELEN, 1995; SACANNI; VALENTINI, 2009). Sabe-se que em cada idade o 

movimento toma características significativas e a aquisição ou o surgimento de 

determinados comportamentos motores tem repercussões importantes no 

desenvolvimento da criança. Cada aquisição influência de forma crescente a fase 

posterior, tanto no domínio mental como no domínio motor, por meio da experiência 

e troca oferecidas com o meio (SCHOBERT, 2008).  

Nos últimos anos, vários estudos têm revelado que as restrições do ambiente 

(família, escola, creche, comunidade) são determinantes no processo de 

desenvolvimento motor. Vários autores afirmam que a criança em desenvolvimento 

se adequa de acordo as condições e demanda do ambiente, e em conjunto interage 

com seus múltiplos contextos. A interpretação que a criança faz sobre o ambiente, 

de forma temporal ou espacial e o significado que o ambiente tem para ela, direciona 

e prediz seu comportamento, desde os primeiros anos de vida (SCHOBERT, 2008; 

ALMEIDA 2005-6; ARNS, 1998; BRAZELTON; GRESPAN, 2002; 

BRONFENBRENNER, 1994; CAON; RIES, 2003; FORMIGA, 2004; CARAM, 2006; 

HALPERN, 2000; RAMOS, 2002; RECH, 2005; ROCHA; TUDELLA, 2002; SILVA; 

SILVA, 2002; SILVA, 2006; THELEN, 1995; TOLEDO, 2005; VALENTINI, 2002). 

Segundo Gilberg e Gilberg (1989) os atrasos motores frequentemente 

associam-se a prejuízos secundários de ordem psicológica e social, como baixa 

autoestima, isolamento, hiperatividade, entre outros, que dificultam a socialização de 

crianças e o seu desempenho escolar. Assim sendo, o desenvolvimento motor 

infantil é de grande importância e precisa ser observado com muita atenção, pois 

atrasos motores, nessa fase, acarretam prejuízos que podem se estender até a fase 

adulta.  

Diante disso, justifica-se o presente trabalho pelas seguintes razões: a) não 

existirem registros de estudos com esta população no município de Aracaju; b) ser 

parte de um conjunto de medidas preventivas, para a promoção do crescimento e 

desenvolvimento normal da criança nas creches do município de Aracaju/SE; c) a 

partir dos resultados obtidos será possível caracterizar o perfil psicomotor dessas 

crianças, tendo em vista colaborar para o conhecimento da influência do ambiente 

de creche nos desfechos infantis; e d) pelo interesse da Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED) em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de 

Aracaju/SE em verificar a qualidade da assistência prestada as crianças nestas 

instituições. 
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. Desenvolvimentos motor  

O desenvolvimento humano é um processo de evolução que compreende do 

nascimento à vida adulta e dissocia-se em dois fenômenos: o crescimento e o 

desenvolvimento, sendo diferentes em sua concepção fisiológica, mas integrados 

em seu significado. O crescimento refere-se ao aumento físico do corpo, como um 

todo ou em suas partes, e pode ser medido em termos de centímetros ou de 

gramas; traduz aumento do tamanho das suas células (hipertrofia) ou de seu 

número (hiperplasia) e, o desenvolvimento corresponde à função, aspectos 

qualitativos, a toda série de eventos em sequência normais, entre a fertilização do 

óvulo e o estado adulto, fundamentando-se em ganho de capacidade e funções que 

permitem a criança realizar atividades variadas, progressivamente diferentes, mais 

complexas e com habilidade cada vez maior (MOREJÓN et al., 2000; SCHMITZ et 

al.,2005; ALMEIDA, 2009). 

Segundo Golberg e Sant (2002), o desenvolvimento motor é o processo de 

mudanças no comportamento motor que envolve a maturação do sistema nervoso 

central e a interação com o ambiente e estímulos dados durante o  desenvolvimento 

da criança. Entretanto, existem fatores determinantes na aquisição e refinamento 

das diferentes habilidades motoras, tais como, suas características físicas e 

estruturais, o ambiente em que está inserido e à tarefa a ser executada 

(HAYWOOD; GETCHELL, 2004). 

Além disso, durante os primeiros anos de vida, as várias interações entre os 

diferentes fatores influentes, provocam um maior impacto do desenvolvimento da 

criança, o qual se associa ao fato de que, na primeira infância, o sistema nervoso 

está ampliando e multiplicando suas redes de conexões neurais com máxima 

intensidade e velocidade, revelando, portanto, uma maior capacidade de 

plasticidade do sistema (SANTOS et al., 2001; BLAUW; HADDERS, 2005). 

Por um longo período, compreendia-se o processo de desenvolvimento motor 

simplesmente como sendo um reflexo da maturação do sistema nervoso central 

(SNC), e que a ordem do desenvolvimento das habilidades no primeiro ano de vida, 
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seria determinada pela hereditariedade, não podendo ser alterada. No entanto, as 

teorias contemporâneas não se fundamentam no SNC como causa única do 

desenvolvimento motor, atribuindo também a outros sistemas do corpo, como os 

sistemas musculoesquelético e cardiorrespiratório, papéis importantes no processo 

de desenvolvimento motor (TECKLIN, 2003; SHEPHERD, 1995). 

Desde o nascimento até a fase adulta, a criança passa por várias 

transformações nas funções motoras, psíquicas e sensoriais. À medida que ocorrem 

essas mudanças, os reflexos primitivos vão sendo substituídos por funções mais 

especializadas que acompanham a maturidade cerebral. Essa evolução dos padrões 

neuropsicomotores de forma gradativa conceitua-se como desenvolvimento normal 

(FONSECA et al., 2002; TECKLIN, 2003).  

Mais recentemente o foco das pesquisas, voltou-se para o desenvolvimento 

motor precoce, para os dados experimentais e para as novas perspectivas teóricas 

no vasto campo da ciência da motricidade, especialmente da neurobiologia (controle 

motor), da biomecânica e da psicologia (aprendizado dos movimentos, psicologia 

cognitiva). Por conseguinte, considera-se o desenvolvimento motor dependente da 

biologia, do comportamento e do ambiente, e não apenas da maturação do sistema 

nervoso (SHEPHERD, 1995). 

No decorrer do desenvolvimento motor, a criança realiza experiências sensório-

motoras que facilitam a aquisição e o refinamento de padrões motores, e são 

fortemente enriquecidas pela variabilidade e complexidade do ambiente em que ela 

vive (LIMA et al., 2001; PILATTI et al., 2011). 

O desenvolvimento motor inclui mudanças relacionadas à idade tanto na 

postura quanto no movimento (TECKLIN, 2003). O aparecimento dos movimentos e 

seu posterior controle ocorrem no sentido céfalo-caudal e próximo-distal, ou seja, a 

criança inicia apresentando movimentos globais e gerais e gradativamente passa 

para movimentos mais dissociados e específicos. Este processo inclui períodos de 

equilíbrio e desequilíbrio, porém segue uma sequência contínua e progressiva de 

acordo com a idade (BURNS, 1999; RATLIFFE, 2002; WILLRICH et al., 2009). 

O neonato, essencialmente incapaz de encarar a gravidade, desenvolve de 

forma gradual a habilidade de alinhar os segmentos do corpo, tanto um segmento 

em relação ao outro quanto em relação ao ambiente, alcançando a posição ereta. O 

controle da extensão antigravitacional a fim de mover-se para a postura vertical e o 

concomitante desenvolvimento do equilíbrio em uma série progressiva de posturas 
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representam um importante padrão de aquisições que levam à independência física. 

O ambiente gravitacional no qual o bebê tem que viver é quase completamente 

conquistado durante o primeiro ano (TECKLIN, 2003). 

Essas aquisições são bem visíveis e acentuadas principalmente nos primeiros 

anos de vida, pois a criança passa de um estado de total dependência para um 

estado de independência, iniciando com aquisição de habilidades motoras amplas 

até a aprendizagem de habilidades motoras finas. Hoje se sabe que as aquisições e 

o desenvolvimento de habilidades motoras ocorrem com ritmos diferenciados entre 

os indivíduos, observando-se grande variabilidade entre desempenhos ainda na 

primeira infância, a qual é decorrente da maturação neurológica, das especificidades 

da tarefa e oportunidades do ambiente (THELEN, 1995; CLARK; HUMPHREY, 2002; 

PAYNE; ISAACS, 2007; GALLAHUE; OZMUN, 2005; SACCANI; VALENTINI, 2009).  

Em cada idade o movimento toma características significativas e a aquisição ou 

o surgimento de determinados comportamentos motores tem repercussões 

importantes no desenvolvimento da criança. Cada aquisição influência de forma 

crescente a fase posterior, tanto no domínio mental como no domínio motor, pela 

experiência e troca oferecida com o meio (SCHOBERT, 2008).  

2.2. Fases do desenvolvimento motor de 06 a 18 meses  

A transição da incapacidade e da dependência física para a independência 

durante os primeiros anos, depois do nascimento, é de grande importância para 

criança. Uma vez que a criança ganha autonomia sobre seu corpo e adquire 

resistência a força da gravidade, novas possibilidades de exploração do ambiente 

estarão disponíveis possibilitando o ganho de maior independência. 

A seguir, os ganhos motores do sexto ao décimo oitavo mês de vida serão 

apresentados. 

2.2.1. Características da criança ao sexto mês 

O sexto mês é caracterizado por um importante período no processo evolutivo 

da criança. A criança nesta fase apresenta mais estabilidade, o equilíbrio torna-se 

mais eficiente na postura prono (abdômen para baixo) e supino (abdômen para 

cima). Desenvolve a habilidade de movimentar-se e explorar o ambiente, 

demonstrando curiosidade e entusiasmo com as novas possibilidades (TECKLIN, 

2003).  
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Na posição supina, a criança consegue rolar para ambos os lados, tocar os pés 

e o corpo, estender os braços e erguer a cabeça. Apresenta bom controle cervical e 

simetria, isto é, uma boa colocação da cabeça no espaço com orientação na linha 

média. Os membros inferiores apresentam-se em rotação externa, abduzidas e 

fletidas, porém tem a capacidade de realizar a extensão. Realiza a ponte, com 

extensão da coluna vertebral. Quando estimulada para posição sentado colabora 

querendo manter-se em ortostase (em pé). A criança apresenta movimento ativo, 

estendendo os membros superiores para se puxar enquanto os membros inferiores 

se elevam em extensão (BURNS; MACDONALD, 1999; TECKLIN, 2003; FLEHMIG, 

2004; LEVITT, 2001; SHOBERT, 2008). 

Em postura prono a cabeça eleva-se numa posição média de 90º, com 

extensão de tronco sustentando o peso sobre o quadril e apoiando os braços no solo 

com os antebraços ou com as mãos. Consegue realizar transferência de peso de um 

membro superior para outro para que desta maneira consiga alcançar objetos. A 

manipulação de brinquedos é normalmente facilitada em decúbito lateral, sendo uma 

postura muito utilizada para brincar (FLEHMIG, 2004; LEVITT, 2001; SHOBERT, 

2008; BOBATH; BOBATH, 1989; RATLIFFE, 2009). 

Em sedestação o bebê consegue manter-se sem apoio por curtos períodos, 

realizando “reação proteção superior”. As pernas são mantidas em rotação externa, 

quadris abduzidos. Permanece sentada com o dorso curvado e joelhos fletidos com 

ampla base suporte. Apoio lateral ainda é insuficiente, ou seja, braços são 

estendidos para os lados com boa abertura das mãos, porém ainda com certa flexão 

da articulação do cotovelo, dificultando um bom suporte de peso (FLEHMIG, 2002; 

SHOBERT, 2008; TECKLIN, 2003; BOBATH; BOBATH, 1989; LEVITT, 2001). 

Ao ser colocado em ortostase (em pé) o bebê suporta bem seu peso, porém 

precisa de apoio, as pernas ficam abduzidos e por uma postura plantígrada dos pés. 

Quando apoiada pelos braços, o bebê pula para cima e para baixo ao ficar em pé, 

oscilando os joelhos em extensão e flexão (FLEHMIG, 2002; SHOBERT, 2008; 

TECKLIN, 2003). 

2.2.2. Características da criança ao sétimo mês 

A estabilização e a socialização da criança no sétimo mês apresentam-se 

melhoradas. Explorar torna-se uma atividade predominante. A curiosidade é o meio 

com o qual a criança adquire maior estabilidade e melhor desempenho de suas 
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habilidades, o que lhe possibilita descobrir o ambiente ao seu redor. Nesta fase 

possui bom controle da cabeça, realiza rotações e possui maior equilíbrio (BLY, 

1994; TECKLIN, 2003; FLEHMIG, 2004).  

A posição supina não é mais sua postura preferida, principalmente porque 

neste período realiza movimentos alternados com os braços e desenvolve a 

capacidade de rolar da posição supina para a prona. Normalmente o primeiro rolar 

pode ser realizado de duas maneiras: com um forte padrão de extensão de cabeça e 

da parte superior do tronco e de rotação com os braços levantados acima e sobre os 

ombros, ou com um padrão de flexão bilateral dos membros inferiores, levando as 

pernas para cima e para o lado (TECKLIN, 2003; SACANNI; VALENTINI, 2010). 

Na posição prono o bebê faz o movimento de “pivoteio”, ou seja, ele se 

movimenta em círculos (gira) sob seu estômago movendo ativamente os braços 

sobre o plano frontal alternando em abdução e adução. O pivoteamento é uma 

atividade a qual possibilita ao lactente pegar brinquedos e explorar o mundo. Nesta 

postura a criança adquire maior estabilidade possibilitando usar padrões de 

movimento mais dissociados das extremidades superiores e inferiores ao brincar. A 

flexão lateral do tronco é um forte componente do movimento e o bebê pode brincar 

na posição decúbito lateral. A reação de Landau (extensão completa do corpo contra 

a gravidade) está bastante presente (BLY, 1994; TECKLIN, 2003; FLEHMIG, 2004).  

Quando sentada a criança apresenta maior estabilidade e bom equilíbrio ao 

inclinar seu corpo à frente usando os membros superiores para realizar a proteção 

lateral. Apresenta boa movimentação da cabeça no espaço, e em momentos de 

desequilíbrios restabelece-o por meio do auxílio de reações posturais (TECKLIN, 

2003; FLEHMIG, 2004).  

2.2.3. Características da criança ao oitavo mês 

Neste período a criança permanece por poucos instantes na posição supina, e 

quando colocado, rapidamente muda de postura para ter independência funcional 

(BLY, 1994; FLEHMING, 2004). 

A criança apresenta uma melhora constante do equilíbrio nas posições supino 

e prono e começa a sentar sozinha sem se apoiar com os membros superiores. Ao 

perder o equilíbrio logo consegue restabelecê-lo, apoiando o braço para os lados 

ocasionalmente. Ao sentar mantem a coluna reta e com bom controle do tronco. Os 

músculos pélvico femurais e do tronco são suficientes para estabilizar a postura. 
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Vira-se em torno do próprio eixo, sem apoio do braço, exibindo bom equilíbrio. Utiliza 

uma grande variedade de posições das extremidades inferiores, o que é muito 

importante para o seu desenvolvimento neuromotor normal (BLY, 1994; FLEHMING, 

2004; CORIAT, 1991). 

O lactente passa de prono para decúbito lateral, e em seguida para a posição 

quadrúpede (gatas). Uma vez em quadrúpede, mantem um comportamento de 

balanceio, isto é, realiza movimentos simples de deslocamento do centro de 

gravidade do corpo ântero-posteriormente e lateral. Os primeiros movimentos são 

tão grande amplitude que ocasionam quedas, então adequam para pequenos 

movimentos para evitar as quedas. O balanço requer suficiente estabilidade da 

coluna para permitir estabilidade e mobilidade escapular, favorecendo a estimulação 

proprioceptiva, vestibular e fortalecer os músculos do ombro e quadril. Da posição 

quadrúpede consegue passar para a posição que lembra um urso andando (pés e 

mãos). Essa posição é uma habilidade mais avançada do que assumir a posição de 

quatro, pois exige mais estabilidade do ombro e controle do quadril, para que seja 

executada de forma satisfatória (BLY, 1994; MORAES et al., 1998; TECKLIN, 2003). 

Da postura quadrúpede a criança esforça-se para ficar em pé, segurando nas 

mobílias ou com auxílio de outra pessoa, tenta equilibrar-se e oscila nesta posição 

para cima e para baixo, equilibra-se às vezes por um curto período. Inicialmente, a 

ortostase é caracterizada por uma posição fletida e instável do quadril. 

Posteriormente, os quadris são tracionados para frente, na linha dos ombros, e a 

posição em pé adquirindo maior estabilidade (FLEHMING, 1999; BOBATH; 

BOBATH, 1989; TECKLIN, 2003; SHEPHERD, 1995). 

No início a criança não possui habilidade para voltar a sentar-se quando está 

na postura em pé. Em várias situações a criança apresenta o dilema de não saber 

como sentar após estar em pé. De acordo com Shepherd (2002), isto se deve ao 

fato de o controle da atividade muscular excêntrica contra o peso da massa corporal 

ser mais difícil que a atividade concêntrica, exigindo força e controle que o lactente 

ainda não é capaz de exercer. Com o decorrer do tempo ela descobre como cair, 

empurrando as nádegas para trás e sentando. O bebê também desenvolve a 

movimentação a partir da posição ajoelhada ou semi-ajoelhada para a posição 

vertical (TECKLIN, 2002). 
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2.2.4. Características da criança ao nono mês 

Nesta etapa a criança dificilmente fica na posição supina, consegue realizar 

rotação de tronco com dissociação e apresenta um bom equilíbrio nas posições 

supina, prono e sentada. Pode, mediante movimentos, manter ou restabelecer o 

equilíbrio, apoiar-se para frente, para o lado, mas ainda não para trás (FLEHMING, 

1999).  

Na posição sentada o infante utiliza as duas mãos para manipular um 

brinquedo e consegue pegá-lo mesmo fora de seu alcance transferindo seu peso 

lateralmente na tentativa de recuperá-lo (BOBATH; BOBATH, 1989; TECKLIN, 

2003). 

Na posição ereta trabalha ativamente o equilíbrio fazendo transferência de 

peso de uma perna para outra, dando seus primeiros passos andando lateralmente, 

segurando-se nos móveis, ou segurado por ambas as mãos. Segundo Shepherd 

(2002) a marcha em sentido lateral, se movendo colocando um pé lateralmente ao 

outro, constitui um meio de desenvolver o controle postural durante a locomoção, 

podendo ser considerado um importante treino de marcha na qual uma das funções 

responsáveis pela iniciação da marcha consiste em deslocar o peso do corpo sobre 

o pé fixo (FLEHMING, 2004; BOBATH; BOBATH, 1989; TECKLIN, 2003; PIPER; 

DARRAH, 1994).  

A estabilidade da extremidade inferior possibilita que o lactente tenha os braços 

livres para explorar o ambiente, mas mesmo assim os braços são utilizados para 

estabilidade postural. O movimento no plano sagital é usado para levantar, ficar em 

pé e abaixar para pegar um objeto (BLY, 1994; CORIAT, 1991; FLEHMING, 2004; 

BOBATH; BOBATH, 1989; TECKLIN, 2003; PIPER; DARRAH, 1994). 

2.2.5. Características da criança ao décimo mês 

A partir deste período a criança desenvolve um padrão de locomoção mais 

refinado adquirindo novas habilidades motoras (HAYWOOD; GETCHELL, 2004, 

SACANNI; VALENTINI, 2009). Isto se deve a aquisição de maior autonomia e a 

intensificação de contatos com o ambiente diferenciado pelo aumento da capacidade 

de locomoção e exploração de novas possibilidades ao seu redor (FLEHMIG, 2004, 

SACANNI; VALENTINI, 2009). 

Os posicionamentos em supino e prono são apenas transitórios, 

permanecendo por curtos espaços de tempo (TECKLIN, 2003). A criança consegue 
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sentar sozinha apresentando um equilíbrio, conseguindo-se apoiar posteriormente. 

O lactente engatinha com rapidez, agilidade e com boa rotação. Das posturas 

sentadas e em pé consegue alcançar a posição quadrúpede com muita facilidade 

(FLEHMING, 2004; SACANNI; VALENTINI, 2009). Ergue-se para ficar na posição 

vertical apoiando-se nas mobílias, podendo às vezes ficar em pé sozinho, e quando 

segurado por alguém, fica em pé com bastante estabilidade. No entanto, no décimo 

mês o lactante não apresenta reações de equilíbrio em ortostase, porém realiza 

rotação e dissociação de tronco de forma adequada e a atitude simétrica é possível 

(FLEHMING, 2004; UMPHRED, 1994; SACANNI; VALENTINI, 2009).  

2.2.6. Características da criança ao décimo primeiro mês 

As habilidades adquiridas no décimo mês são praticadas continuamente e 

aperfeiçoadas, intensificando-se a exploração do ambiente (RATILIFFE, 2002). Em 

sedestação faz adequadas rotações corporais, perfeita simetria e variedade de 

movimentação dos membros inferiores conseguindo mover-se com facilidade para 

dentro e fora da posição. Engatinha eficientemente e adquire a ortostase com maior 

equilíbrio e estabilidade (BURNS; MACDONALD, 1999; TECKLIN, 2002; FLEHMIG, 

2004; SACANNI; VALENTINI, 2009).  

A capacidade de andar independente desenvolve-se rapidamente. Deslocar-se 

ao redor dos móveis, utilizando ainda uma mão para apoiar-se ou segurado por 

alguém, possibilita o lactante a prática de transferência de peso no tronco, pelve e 

extremidades inferiores. Às vezes ele pode abandonar o apoio e dar alguns passos 

livremente, ainda que demonstrando insegurança e exibindo base alargada, atitude 

esta que o possibilita a utilizar ajustes posturais automáticos na extremidade inferior. 

Essas experiências servem de preparação para que o lactente possa andar de forma 

independente (BLY, 1994; SACANNI; VALENTINI, 2009; TECKLIN, 2003; BURNS; 

MACDONALD, 1999; CORIAT, 1991). 

2.2.7. Características da criança ao décimo segundo ao décimo oitavo mês 

Aos doze meses o lactente é bastante ativo e demonstra mais autonomia. 

Todas as habilidades motoras básicas estão presentes. Práticas adquiridas 

anteriormente e novas experiências, aperfeiçoam as habilidades motoras (BLY, 

1994). 

As posturas supina e prono são observadas somente enquanto estão 

dormindo, a posição supina torna-se incomoda para a criança, levando-a posicionar-
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se em decúbito lateral direito ou esquerdo para então alcançar a sedestação. Senta-

se livremente com bom equilíbrio e com liberdade para apoiar-se em todos os lados, 

mantendo-se quadril fletido, coluna estendida e pernas em rotação externa 

(FLEHMING, 2004).  

A criança consegue erguer-se para ficar na posição vertical, mantendo a 

posição sem auxílio. Esta mudança para postura vertical pode ocorrer a partir da 

posição de agachado ou de urso. Em ortostase o aperfeiçoamento do equilíbrio é 

alcançado à medida que a criança exercita e explora novos ambientes e através da 

vivência de situações diferenciadas (SPHEPERD, 2002; SACANNI; VALENTINI, 

2009; FLEHMIG, 2004). 

No décimo terceiro mês a criança consegue ficar em pé, passando desta 

posição para a posição de gatas e pela posição de urso, ambas sem apoio. Em 75% 

dos casos nesta fase as crianças conseguem andar livremente, porém com 

insegurança. Caminham segurando objetos nas mãos. As reações posturais em 

todas as posições encontram-se adequadas, apenas a reação de equilíbrio esta 

presente na posição ortostase, porém instável no caminhar (FLEHMIG, 2004). 

Com quatorze e quinze meses a criança ainda não possui total estabilidade na 

posição ereta, no entanto possui habilidade de locomoção, ampliando e explorando 

o ambiente ao seu redor (TECKLIN, 2002). 

Dos dezesseis aos dezessete meses, a criança apresenta habilidade 

aumentada da marcha, a base alargada é diminuída de membros superiores e 

inferiores, no entanto a criança ainda não apresenta um bom equilíbrio. Ao brincar a 

criança é exposta a diversas experiências novas que a coloca em situações que 

exigem constantes adaptações (TECKLIN, 2003). 

Aos dezoito meses a criança ganha bastante estabilidade e movimenta-se com 

bom equilíbrio em diferentes posições. A exploração do ambiente é uma constante. 

Agacha-se, sobe e desce escadas apoiada. A criança apura e pratica as habilidades 

motoras adquiridas durante o primeiro ano de vida (TECKLIN, 2002). Nesta etapa é 

essencial ter oportunidades para testar e exercitar suas habilidades motoras. Sendo 

estas experiências o alicerce para adquirir as novas habilidades como o correr, 

pular, saltar e andar saltitando os quais aumentarão sua capacidade motora 

(FLEHMIG, 2004; SHOBERT, 2008). 

Ainda aos dezoito meses a criança posiciona-se em decúbito dorsal, 

conseguindo rolar para a posição prona por ambos os lados, posiciona-se em gatas 
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e senta-se ativamente. Os controles cervical e de tronco, rotação, flexão e extensão 

de quadril em pé são apropriados. Na marcha apresenta atitude fisiológica em pé 

plano e membros inferiores em discreta rotação interna. O centro de gravidade está 

entre os pés. Os membros superiores movimentam-se livremente em todos os 

planos, os movimentos do corpo estão mais sincronizados facilitando o 

desenvolvimento de variações do caminhar, desta maneira podendo se deslocar de 

lado, para trás e na ponta dos pés (GALLAHUE; OZMUN, 2003; BURNS; 

MACDONALD, 1999; FLEHMIG, 2004; LEVITT, 2001; MÉTAYER, 2001). 

2.3. Creche e o desenvolvimento motor 

O desenvolvimento infantil envolve o aumento da capacidade do indivíduo em 

realizar funções cada vez mais complexas e sofre influência de vários fatores, 

merecendo atenção especial de profissionais da saúde e da educação (THELEN, 

1995; SANTOS et al., 2001). 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, lei 

9.394/96), as creches são instituições que atendem as crianças de zero a três anos 

e pré-escolares de quatro a seis anos. As duas faixas etárias compreendem a 

educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, e tem como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social (BRASIL, 2007). A educação infantil, no Brasil, nos primeiros 

anos de vida inicia-se geralmente nas creches e depois nas chamadas pré-escolas, 

por volta dos quatro a seis anos de idade (NISKIER, 1997; OLIVEIRA, 1986). 

Conforme os dados do Censo Escolar 2011 que foram divulgados no Diário 

Oficial da União (DOU) em 19 de dezembro publicado pela Portaria 1.746/2011 

houve um aumento do número de matrículas na Educação Infantil. Com base nos 

números do Censo, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) encontrou um 

aumento de 8,6%, se comparadas com a do ano anterior, nas crianças matriculadas 

nas creches. Ao todo, foram 1,4 milhão de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em 

creches municipais e estaduais. O novo Censo mostra que do total de crianças na 

escola, 53% são atendidas em regime integral. Segundo estimativa da 

Confederação, no ano anterior, o número era de 1,815 milhão, o que representa um 

aumento de 11% de 2010 para 2011. 

Desta maneira a creche vem se tornando uma necessidade significativa da 

população, em consequência das transformações socioeconômicas que a sociedade 
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está sofrendo. No Brasil, foram determinadas leis e diretrizes básicas para nortear as 

ações das creches e pré-escolas, por meio da Política Nacional de Educação Infantil 

de 1994. Esta legislação prevê diretrizes que proporcionem o desenvolvimento 

global da criança. No entanto, algumas pesquisas tem demonstrado que essas 

instituições visam somente à guarda da saúde e dos cuidados físicos, deixando de 

lado a função educadora e a busca do desenvolvimento das crianças, 

consequentemente ocasionando anormalidades em seu desenvolvimento. Com isto, 

muitos pesquisadores têm questionados a qualidade destes locais para o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças, visto que um ambiente adequado, 

tarefas possíveis e vínculos afetivos com adultos responsáveis influenciam o 

resultado final, o desenvolvimento infantil (SCHOBERT, 2008; SILVA et al., 2006; 

ALMEIDA et al., 2005-6; FORMIGA et al., 2004; ARNS, 1998; RAMEY; RAMEY, 

1999; FIELD, 1991). 

Como as crianças permanecem na creche de oito a dez horas por dia e, 

durante este tempo, recebem dois terços de suas necessidades nutricionais, além 

da orientação psicopedagógica, é necessário que a alimentação e os cuidados 

oferecidos satisfaçam suas necessidades e influenciem favoravelmente o seu estado 

nutricional e desenvolvimento neuropsicomotor (BISCEGLI et al., 2006). 

Por sua vez, proporcionar a criança oportunidades para que tenha um 

desenvolvimento adequado, de acordo com Organização Pan-Americana da Saúde 

(2005), é talvez o de mais importante que se pode oferecer à espécie humana. Um 

desenvolvimento infantil satisfatório, principalmente nos primeiros anos de vida, 

contribui para a formação de um sujeito com suas potencialidades desenvolvidas, 

com maior possibilidade de tornar-se um cidadão mais autossuficiente, apto a 

enfrentar as adversidades que a vida oferece, reduzindo-se assim as disparidades 

sociais e econômicas da nossa sociedade. 

A situação das crianças assistidas nas creches é especialmente importante, 

uma vez que nelas permanecem longos períodos diários durante uma fase do 

desenvolvimento que é fundamental. Sendo assim, deve-se considerar a qualidade 

do cuidado e educação que as crianças recebem nestas instituições, pois garantir 

que as crianças tenham acesso à educação pré-escolar e escolar de alta qualidade 

é uma das ações para promover e proteger o desenvolvimento infantil (MOLINA et 

al., 2002). 
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Para estas crianças, a creche é o ambiente que exerce papel fundamental no 

seu desenvolvimento, assim, a identificação de possíveis fatores de riscos que 

interferem no adequado desenvolvimento motor, facilita uma possível intervenção e 

detecção precoce de possíveis alterações no desempenho motor destas crianças. 

Trabalhos anteriores evidenciaram a importância destas intervenções juntos as 

creches, obtendo resultados positivos e uma efetiva mudança social e no 

desenvolvimento motor infantil (ALMEIDA, 2004; ZAJONZ et al., 2008; WILLRICH et 

al., 2009). 

Assim, a realização da triagem pode detectar possíveis anormalidades ou 

riscos para o desenvolvimento, que podem ser minimizados com a intervenção 

precoce, principalmente em período de crescimento em que suas adaptações 

neuropsicomotoras não estejam totalmente desenvolvidas (SAND et al., 2005). 

Pela avaliação contínua do desenvolvimento motor e também do contexto 

ambiental, podemos potencializar o desenvolvimento global da criança por meio da 

estimulação de suas capacidades. Desta forma, pode-se proporcionar melhora na 

qualidade de vida tanto da criança, quanto de suas famílias (SHOBERT, 2008).  

Desta maneira, a identificação precoce das possíveis alterações no 

desenvolvimento motor infantil é muito importante, uma vez que os problemas de 

coordenação e controle dos movimentos poderão se prolongar até a fase adulta 

(CAMPOS et al., 2006; CANTEL et al., 2003). 

Neste contexto, atrasos no desenvolvimento motor tem sido foco de atenção, 

enfatizando a importância da avaliação, identificação de alterações comportamentais 

e intervenção ainda no primeiro ano de vida (SANTOS et al., 2001; GRANTHAM-

MCGREGOR et al., 2007). 

Haja vista que o desenvolvimento motor atípico não se vincula apenas à 

presença de alterações neurológicas ou estruturais, tais como, baixo peso ao 

nascer, distúrbios cardiovasculares, respiratórios, infecções neonatais, desnutrição, 

entre outros, pode-se concluir que crianças que não apresentam sequelas graves 

nos primeiros anos de vida também podem ter o desenvolvimento neuropsicomotor 

comprometido (MANSSUR; NETO, 2006). Assim sendo, a interação da criança com 

ambiente pode por um lado atenuar e por outro agravar o impacto do risco biológico 

no desenvolvimento (SEITZ et al., 2006, SILVA et al., 2006), não se restringindo 
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apenas à maturação do sistema nervoso central, mas também a sua dinâmica que é 

suscetível as modificações de inúmeros estímulos externos (TECKLIN, 2002). 

Nesse sentido, realizar um acompanhamento do desenvolvimento motor da 

criança nos dois primeiros anos de vida é importante, pois é nesta etapa da vida 

extra-uterina que o organismo desenvolve-se de forma acelerada, estando portanto, 

mais sujeito aos agravos. Devido à grande plasticidade cerebral, nos primeiros anos, 

a criança responde melhor às terapias e aos estímulos que recebe do meio 

ambiente (LORDELO et al., 2007; RODOVALHO et al., 2012). 

No entanto, quando se refere ao atraso no desenvolvimento, este por sua vez é 

caracterizado pelas alterações no tônus postural, assimetrias, pobreza dos 

movimentos no decurso da evolução motora e pelas reações anormais aos reflexos 

primitivos, ou seja, um número de indícios que variam da normalidade quanto aos 

reflexos primitivos, às reações de equilíbrio e reações posturais (FLEHMIG, 1999). 

Atrasos no desenvolvimento motor tem sido foco de estudo de muitas áreas da 

saúde, enfatizando a importância da avaliação e identificação precoce de alterações 

comportamentais. Por meio de um diagnóstico precoce, a intervenção pode ser 

propiciada ainda no primeiro ano de vida, tendo a plasticidade neural como fator de 

otimização de aquisições motoras (SANTOS et al., 2001; GRANTHAM-MCGREGOR 

et al., 2007). 

Biscegli et al. (2007) relatam que cerca de uma em cada oito crianças 

apresentam alterações do desenvolvimento que podem interferir de forma 

significativa em sua qualidade de vida e inclusão social. O desenvolvimento é o 

resultado da interação entre as características biológicas da criança e os fatores 

culturais e sociais em que ela está inserida. Assim, a aquisição de novas habilidades 

relaciona-se à faixa etária e às interações vividas com os outros indivíduos do seu 

grupo. 

Nas últimas décadas, vários estudos têm verificado que as restrições no 

ambiente (creche, escola, comunidade e família) são determinantes para o processo 

do desenvolvimento motor. E que as instituições visam principalmente à guarda da 

saúde e dos cuidados físicos, negligenciando a função educadora e a busca do 

desenvolvimento global das crianças, podendo acarretar em atraso no 

desenvolvimento motor (SCHOBERT, 2008; ALMEIDA et al., 2006; LIMA; BHERING, 
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2006; LORDELO et al., 2006; FORMIGA et al., 2004; BARROS et al., 2003; CAON; 

RIES, 2003; ROSSETI-FERREIRA et al., 1994). 

Assim, é de grande relevância a identificação precoce das alterações no 

desenvolvimento, cujo objetivo principal é minimizar os efeitos negativos, uma vez 

que fatores ambientais podem sobrepor-se aos determinantes genéticos do 

desenvolvimento (OLIVEIRA et al., 2011). 

Portanto, é fundamental que neste período o profissional de saúde, juntamente 

com a família, os educadores e a comunidade façam a vigilância do 

desenvolvimento de suas crianças (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 

2005). 

2.4. Alberta Infant Motor Scale (AIMS) 

Vários protocolos de escalas de avaliação do desenvolvimento vêm sendo 

empregados mundialmente na tentativa de identificar sinais de alterações no 

desenvolvimento neuropsicomotor. Muitos instrumentos de avaliação do 

desenvolvimento motor estão baseados na teoria neuro-maturacional, pois enfatizam 

a avaliação de reflexos primitivos e as aquisições neuropsicomotoras esperadas 

para determinada idade, como métodos preditivos de anormalidade e/ou integridade 

do processo de maturação do sistema nervoso central (RESTIFFE, 2004). Entre 

esses testes, podemos citar segundo Restiffe (2004): Denver Developmental 

Screening Teste II, Movement Assessment of infant, Dubowitz Neurological 

Assessment, entre outros. 

O surgimento de uma nova visão sobre o desenvolvimento humano, ou seja, os 

pressupostos teóricos dos sistemas dinâmicos proporcionou que novos instrumentos 

fossem desenvolvidos, procurando avaliar a movimentação livre e espontânea da 

criança, além de considerar as inúmeras variáveis que podem influenciar no 

movimento e nas aquisições motoras ao longo do tempo. De acordo com Piper e 

Darrah (1994), entre esses instrumentos está a Alberta Infant Motor Scale - AIMS. 

As autoras da escala propõem a AIMS como um instrumento dinâmico, pois 

avalia as aquisições conquistadas pela criança independentemente do seu 

diagnóstico ou prognóstico e possibilita a análise dos componentes necessários para 

aquisição de determinada habilidade (PIPER; DARRAH, 1994). Durante a avaliação 

é observada a livre movimentação das crianças, não sendo usadas manipulações, 
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nem avaliações de reflexos e reações. O enfoque recai sobre os padrões de 

movimento e as habilidades em diferentes situações gravitacionais, considerando 

também a distribuição de peso, postura e movimento antigravitacional, para avaliar a 

evolução das crianças (PIPER et al., 1992). 

Piper e Darrah (1994) ressaltam a finalidade discriminativa e avaliativa da 

AIMS, devido ao fato da escala fornecer um escore total que pode ser comparado 

com a população normatizada por meio de percentis, e ao fato de uma mesma 

criança poder, passado um intervalo de tempo, mudar de percentil, caracterizando 

uma melhora ou piora do quadro motor. Trata-se ainda, segundo as autoras, de uma 

escala observacional cuja intervenção do examinador é mínima, na qual somente é 

permitido segurar a criança na postura sentada e em pé e estimular a movimentação 

espontânea e mudança postural com brinquedos. 

A escala Alberta proporciona a possibilidade de detectar, precocemente, 

qualquer alteração do desenvolvimento motor, permitindo, desta forma, uma 

intervenção precoce para remediar ou minimizar os efeitos da disfunção. A escala 

não traz nenhum perigo ou desconforto a criança (TECKLIN, 2002; HERRERO et 

al., 2011). 

A AIMS é um instrumento desenvolvido no Canadá, criado para avaliar a 

evolução de desenvolvimento dos recém-nascidos a termo e pré termo, a partir de 

38 semanas de idade gestacional até 18 meses de idade corrigida ou até a marcha 

independente, para ser usado tanto na área clínica quanto em pesquisa, por meio 

da observação de 58 itens (21 itens, em prono; 9, em supino;12, sentado; e 16, em 

pé) (PIPER; DARRAH, 1994). O objetivo principal deste instrumento é avaliar o 

desenvolvimento sequencial do controle de movimento nas quatro posturas. 

De acordo com as autoras, outros objetivos da AIMS podem ser assim, 

descritos: a) identificar crianças cujo desempenho motor esteja atrasado ou anormal 

em relação ao grupo normativo; b) fornecer informações ao clínico (médico, 

fisioterapeuta) e aos familiares sobre as atividades motoras que a criança domina, 

as que estão se desenvolvendo e aquelas que a criança ainda não realiza; c) 

mensurar o desempenho motor ao longo do tempo ou antes e depois de uma 

intervenção; d) mensurar mudanças no desempenho motor que são muito sutis e 

assim mais difíceis de serem detectadas usando medidas motoras mais tradicionais; 

e) agir como uma ferramenta de pesquisa apropriada para avaliar a eficácia de 
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programas de intervenção em crianças com disfunções motoras e retardo no 

desenvolvimento neuropsicomotor (PIPER; DARRAH, 1994). 

De acordo com Ellison et al. (1985), autores da INFANIB (Infant Neurological 

International Battery for the Assessment of Neurological Integrity in Infancy), todo o 

instrumento usado para na avaliação neurológica infantil deve ser constituído das 

seguintes propriedades: 1) descritivo; 2) generalista; 3) amostra de referência; 4) os 

itens devem ser somáveis constituindo um escore final; 5) validação concorrente 

significante; e 6) poder preditivo. Segundo Piper e Darrah (1994), a AIMS possui 

todas essas características, visto que, para cada item, há descritores utilizados pelo 

examinador para pontuar as aquisições motoras das crianças, sendo ainda 

generalista porque pode ser empregada a todo o bebê, independente do 

prognóstico, apresentando uma amostra de referência, como já foi supracitada (506 

lactentes canadenses). Além disso, cada item observado recebe um ponto que no 

final de cada postura determina um sub-escore que somados (4 posturas) 

representam o escore total. 

A amostra de referência do instrumento de avaliação constitui-se em uma 

amostra de 506 lactentes canadenses, normais a termo (285 do gênero masculino e 

221 do gênero feminino), com idade entre 0 e 18 meses (PIPER; DARRAH, 1994). 

Ao ser construída, a AIMS foi submetida à avaliação da validade concorrente e 

discriminante. Para validação concorrente foram utilizados 02 testes motores: 

Bayley Psychomotor Developmental Scale e Peabody Developmental Motor Scale, 

considerados padrão ouro. Os resultados observados demonstraram alta validade 

concorrente da AIMS com os testes acima citados, cujos coeficientes de correlação 

foram r: 0,98 e r: 0,97 (PIPER et al., 1992). Em outro estudo, a validade concorrente 

da AIMS foi analisada correlacionando-a com o Teste of Infant Performance (TIMP). 

A correlação entre os resultados da AIMS e do TIMP foi mais alta para o TIMP ao 

nono mês e para AIMS, ao sexto mês (r: 0,67); além disso, o TIMP demonstrou 

maior poder preditivo que a AIMS (CAMPBELL et al., 2002). 

Ainda sobre a correlação da AIMS com outros testes, pesquisa Japonesa 

identificou correlação forte desta com a Kyoto Scale of Psycological Development 

(KSPD) (r=0,97; r=0,98) ao avaliar 40 bebês no primeiro ano de vida (UESUGUI et 

al., 2008). No Brasil, estudo de correlação da AIMS foi realizado com 46 lactentes, 

com idade entre 0 e 18 meses, utilizando a Bayle Scales of Infant Development, o 
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qual indicou alta concordância entre as escalas (r=0,95) (ALMEIDA et al., 2008). Em 

outro estudo brasileiro foi demonstrada boa concordância entre os resultados 

obtidos pela AIMS e BSID-II (Bayley Scales of Infant Development, escala 

considerada padrão ouro) em lactentes nascidos a termo aos 06 meses de idade, 

sugerindo que a AIMS é uma alternativa para a triagem de alterações no 

desenvolvimento motor de lactentes em idade precoce (CAMPOS et al., 2006; 

HERRERO et al., 2011). 

A validade concorrente da AIMS foi testada em 2008 com o Harris Infant 

Neuromotor Teste (HINT), em diferentes grupos de crianças canadenses totalizando 

121 (crianças de risco, crianças típicas) resultando em correlação inversa, negativa 

entre os dois testes tanto em crianças de 4 a 6 meses (-0,80; -0,86), quanto de 10 a 

12 meses (-0,92; -0,59). Sugere-se que ambos os testes tem vantagens e 

desvantagens, e cabe aos profissionais determinar o melhor para cada uma das 

necessidades encontradas na avaliação infantil (TSE et al., 2008).  

Em 2000, Jeng et al. realizaram um estudo de validade concorrente e 

discriminativa em crianças de Taiwan, utilizando como amostra 86 recém nascidos. 

A escala usada foi a Bayley Motor Scale (BMS) aos 6 e aos 12 meses de idade 

corrigida. A correlação entre os escores total da AIMS ao sexto mês e aos doze 

meses com o escore de Bayley foi, respectivamente, de r: 0,78 e r: 0,90. A 

correlação entre seis meses da AIMS e doze meses da BMS foi de r: 0,56, 

indicando um poder preditivo moderado. Portanto, os resultados sugerem que as 

análises com a AIMS tem validade concorrente aceitável, mas um valor preditivo 

limitado ao avaliar os lactentes pré-termos taiwanenses. 

Resultados não satisfatórios quanto a validade concorrente da AIMS com 

outros testes, também estão relatados na literatura. Estudo de correlação com o 

Teste of Infant Performance (TIMP), demonstrou valores de correlação entre as 

escalas de 0,20 a 0,67 (CAMPBELL et al. 2002). Campos et al. (2006) indicaram 

concordância moderada da AIMS com a Bayley aos 5 meses (k=0,503) e fraca aos 

10 meses (k=0,209), além de estudo mais recente de correlação da AIMS com a 

Daily Activities of Infants Scale (DAIS) também ter demonstrado resultados não 

satisfatórios (BARTLETT et al., 2008). 

A validade discriminativa ao criar a escala foi realizada usando como padrões 

ouro, Movement Assessment of Infant (MAI) e Peabody Developmental Motor Scale 

(PDGMS). Os resultados mostraram que a AIMS apresentou dois pontos cut-offs 
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que foram identificados no percentil 10 aos 4 meses e no percentil 5, aos 8 meses. 

O MAI forneceu a melhor especificidade aos 4 meses, enquanto a AIMS apresentou 

superior especificidade aos 8 meses. A taxa de sensibilidade foi comparável em 

ambos os testes (AIMS e MAI); no entanto, PDGMS em geral, demonstrou o pior 

poder preditivo (DARRAH; PIPER, 1998). A validade discriminante da AIMS também 

foi detectada por Haastert et al. (2006) ao avaliar o desempenho motor de crianças 

nascidas pré-termo, os quais comprovaram a diferenciação das aquisições 

comportamentais através da AIMS. 

Um estudo holandês demonstrou ainda, a necessidade de normatização da 

AIMS ao ser usada em culturas diferentes, após verificar que 75% da amostra 

pesquisada estava com percentis significativamente mais baixos do que a normativa 

canadense (FLEUREN; HARTMAN, 2007). 

Cabe ressaltar que recentemente, a escala Motora Alberta foi validada no 

Brasil por Saccani e Valentini (2012), avaliando 795 crianças com idade entre 0 e 18 

meses provenientes de diferentes cidades de uma região do Brasil, no qual não foi 

encontradas diferenças significativas (p > 0,05) entre meninos e meninas na maioria 

das diferentes faixas etárias.  

Percebe-se assim, que inúmeros estudos tem sido desenvolvidos com a AIMS, 

em virtude de ser um instrumento de avaliação que mensura, especificamente, a 

atividade motora grosseira (ampla), além de possibilitar a comparação quantitativa 

do escore total e seus respectivos percentis, segundo a idade cronológica e 

corrigida, com a população a termo. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo Geral 

◦ Analisar a influência dos determinantes ambientais, sociais e biológicos no 

desenvolvimento motor de crianças das creches públicas de Aracaju/SE. 

3.2. Objetivos específicos 

◦ Documentar transversalmente as aquisições motoras de crianças de 06 a 18 

meses de idade.  
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

4.1. Ética  

Os pesquisadores responsáveis pela presente pesquisa tiveram conhecimento 

e respeitaram os requisitos da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, e 

de suas complementares. Comprometendo-se a manter a privacidade e 

confidencialidade dos dados que manusearam, preservando integralmente o 

anonimato dos pacientes e da equipe de saúde envolvida, e declarando-se cientes 

de que as informações somente serão utilizadas para o projeto a qual se vinculam. 

 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos da Universidade Federal de Sergipe (CEP/UFS) sob o número 

CAAE – 0184.1.107.107-1 (ANEXO A). 

 

4.2. Tipo de pesquisa 

Trata-se de um estudo de caráter transversal, descritivo e observacional com 

abordagem quantitativa, apresentando como variável dependente o desenvolvimento 

motor de crianças de 06 a 18 meses e como variável independente o contexto 

ambiental das creches da rede pública, ou seja, como fator que influência no nível 

de desenvolvimento motor da população em estudo. Tempo de frequência e 

assistência diurna (parcial ou integral) serão consideradas variáveis intervenientes.  

4.3. População 

A população do presente estudo foi composta por todas as crianças de 06 a 18 

meses de idade (N= 119) assistidas nas 20 (vinte) creches vinculadas à prefeitura do 

município de Aracaju/SE. Foram estabelecidos como critérios de inclusão: crianças 

na faixa etária de 06 a 18 meses, de ambos os gêneros, brasileiros, sem 

participação em programas de intervenção, isto é, crianças que não estejam 

inseridas em ações que tenham a finalidade de coibir alteração do desenvolvimento 

motor; e como critérios de exclusão: crianças que apresentaram síndromes e 

infecções congênitas (ex. toxoplasmose, citomegalovírus, etc.), alterações 

neurológicas e/ou ortopédicas e deficiências sensoriais (visuais ou auditivas).  
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4.4. Instrumento 

 Como instrumento de coleta dos dados foi utilizada a Alberta Infant Motor 

Scale (AIMS) (ANEXO B) desenvolvida e publicada por Piper e Darrah (1994) e 

validada no Brasil por Sacanni e Valentini (2012). 

 A Escala Motora Infantil de Alberta (AIMS) foi aplicada individualmente, por 

apenas um avaliador tendo uma duração de 15 a 20 minutos. A aplicação foi 

realizada no ambiente da creche, no qual foi estabelecido previamente data e 

horário. A intervenção do examinador é mínima, onde somente é permitido segurar a 

criança na postura sentada e em pé, e estimular a movimentação espontânea e 

mudança postural com brinquedos, sendo que em caso de necessidade as 

cuidadoras e responsáveis pela creche puderam permanecer presentes em todo o 

período da avaliação (PIPER; DARRAH, 1994). No caso das crianças que não se 

apresentaram colaborativas (doente, sonolenta ou irritada) a avaliação foi 

remarcada. Para maior fidedignidade todas as avaliações foram filmadas e 

fotografadas para posterior análise.  

 A escala é avaliativa e observacional, elaborada para avaliar as aquisições 

motoras e identificar crianças com atraso no desenvolvimento motor, desde o 

nascimento até os 18 meses de idade. Ela é constituída por 58 itens que informam 

sobre a movimentação espontânea da criança em quatro subescalas ou posturas: 

prono (21 itens), supino (9 itens), sentado (12 itens) e de pé (16 itens). Os itens são 

apresentados com desenhos ilustrativos ordenados de acordo com as etapas de 

desenvolvimento, sendo discriminados os critérios específicos de observação os 

quais consideram os aspectos de postura e distribuição de peso, e movimentos 

antigravitacionais apresentados pela criança (DARRAH et al. 1998; PIPER; 

DARRAH, 1994; PIPER et al., 1992).  

A aplicação do teste leva, em média, 20 a 30 minutos. O escore consiste na 

escolha dicotomizada para cada item que deve ser avaliado como observado ou não 

observado e para passar um item, a criança deverá demonstrar os descritores 

motores chave associados com o item. Cada item observado no repertório das 

habilidades motoras da criança recebe escore 01 (um) e cada item não observado 

recebe escore 0 (zero). Os itens observados em cada uma das subescalas são 

somados resultando em quatro subtotais (prono, supino, sentado e em pé).  
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O escore total do teste é dado pela soma dos subtotais obtidos em cada 

subescala e escore total foi convertido em percentil de desempenho motor 

estabelecido com base na amostra normativa do teste (PIPER; DARRAH, 1994). O 

instrumento classifica a criança em uma curva de desenvolvimento entre o percentil 

5 e 90. Os critérios considerados foram: a) desempenho motor normal/esperado, 

acima de 25% da curva percentílica; b) desempenho motor suspeito, entre 25% e 

5% da curva percentílica; e c) desempenho motor anormal, abaixo de 5% da curva 

percentílica. 

4.5. A caracterização da população 

Para caracterizar a população foram coletados os dados contidos na Caderneta 

de Saúde da Criança e na ficha de matrícula da instituição, sendo complementadas 

por uma entrevista (APÊNDICE A) com os pais e/ou responsáveis. No momento da 

entrevista também foram coletadas as autorizações para inclusão da criança na 

pesquisa pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE B) 

devidamente assinado pelo(s) responsável(is). 

4.6. A caracterização da creche 

Inicialmente realizou-se o contato com Secretaria da Municipal da Educação 

solicitando a autorização (ANEXO C) para o estudo nas creches públicas. 

Posteriormente, procedeu-se o contato com as instituições com a finalidade de 

fornecer os devidos esclarecimentos sobre os procedimentos da pesquisa. 

Os dados referentes ao contexto da creche foram coletados a partir de uma 

ficha de avaliação (APÊNDICE C) na qual foram avaliados os seguintes itens: as 

educadoras, o ambiente (salas), brinquedos, atividades e rotina dos bebês. O 

questionário de avaliação da creche foi baseado no manual do Ministério da 

Educação, elaborado em 2009, “Critérios para um Atendimento em Creches que 

Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças”. 

4.7. Análise de Dados 

4.7.1. Dados coletados 

Todos os dados receberam tratamento estatístico utilizando o software SPSS 

19 (Statistical Package for the Social Sciences), e foi adotado um intervalo de 

confiança de 95% com um nível de significância de 5%. 
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Na análise descritiva foram calculadas as medidas de tendência central (média 

e mediana) e de dispersão (desvio padrão e amplitude interquartílica). 

Para a análise da associação do desenvolvimento motor e contexto das 

creches foi aplicado o teste Qui-quadrado, para verificar a intensidade de associação 

entre as categorias investigadas; e para correlação foi aplicado o teste de 

Correlação de Pearson. 

Na análise para comparação foi aplicado primeiramente para variáveis 

contínuas o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade dos dados. 

Após a verificação dos dados, aos dados normais (paramétricos) foi aplicado o Teste 

de média t-student independente, e para os dados não paramétricos foi aplicado o 

teste de Mann–Whitney. 

4.7.2. Alberta Infant Motor Scale (AIMS) 

O escore consiste na escolha dicotomizada para cada item que deve ser 

avaliado como observado ou não observado, e para passar um item, a criança 

precisou demonstrar os descritores motores chave associados com o item. Cada 

item observado no repertório das habilidades motoras da criança recebe escore 01 

(um) e cada item não observado recebe escore 0 (zero). Os itens observados em 

cada uma das subescalas são somados resultando em quatro subtotais (prono, 

supino, sentado e em pé).  

O escore total do teste é dado pela soma dos subtotais obtidos em cada 

subescala, sendo posteriormente convertido em percentil de desempenho motor 

estabelecido com base na amostra normativa do teste (PIPER; DARRAH, 1994). O 

instrumento classifica a criança em uma curva de desenvolvimento entre o percentil 

5 e 90. Os critérios considerados foram: a) desempenho motor normal/esperado, 

acima de 25% da curva percentílica; b) desempenho motor suspeito, entre 25% e 

5% da curva percentílica; e c) desempenho motor anormal, abaixo de 5% da curva 

percentílica. Os escores individuais foram anotados em protocolo próprio da AIMS, 

obtendo-se escores parciais e total, percentil e curva percentílica de cada avaliação 

(criança). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1. Caracterização da população 

Os participantes deste estudo totalizaram 119 crianças na faixa etária de 06 a 

18 meses de idade, num total de vinte (20) creches públicas do município de 

Aracaju/SE; sendo 58 do gênero feminino e 61 do gênero masculino, das quais 

nenhuma delas foi excluída pelos motivos anteriormente citados. Por outro lado, em 

uma das creches (creche 10) não foi encontrada nenhuma criança no intervalo de 

idade pesquisada (de 06 a 18 meses) e nem foi encontradas crianças na faixa etária 

de 07 meses. A idade média das crianças foi de 14,60 meses e desvio padrão de ± 

3,36. A idade média com que as crianças começaram a frequentar a creche foi de 

9,71 meses sendo seu desvio padrão de ± 3,98 meses. Destas 119 crianças, 

61,86% começaram a frequentar a creche na faixa etária 6 a 12 meses, 26,27% 

entre 13 a 18 meses e o restante, 11,86%, menos de 06 meses ou não souberem 

responder. Percebeu-se que praticamente todas as crianças permanecem o dia todo 

na instituição, ou seja, turno integral, no horário das 07h00min às 17h30min. Na 

tabela 01 mostram-se dados neonatais das crianças. 

Tabela 01 - Caracterização das crianças das creches públicas através da média e 
desvio padrão em relação aos dados perinatais, Aracaju, Set 2011- Mai 2012 
 Média Desvio padrão 

Peso ao nascer (g) 3262,04 481,76 

Perímetro cefálico (cm) 37,18 3,04 

Comprimento ao nascer (cm) 48,35 2,86 

APGAR 1º minuto 8,37 1,10 

APGAR 5º minuto 9,41 0,76 

 
Com relação ao tempo de gestação das crianças percebeu-se que: 87,9% 

nasceram a termo, 7,8% pré-termo e 4,3% pós-termo; sendo que 62,1% das 

crianças nasceram por parto normal e 37,9% por parto cesariano. Pelos dados 

colhidos observou-se que 28,2% das gestações foram planejadas e 71,8% das 

gestações não foram planejadas. Destas últimas, 89,1% foram posteriormente 

desejadas (80% pelo pai e pela mãe, 18% somente pela mãe, 2% somente pelo pai) 

e 10,9% foram indesejadas. Observou-se também que tanto no APGAR 1° minuto 
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quanto no APGAR 5° minuto as notas prevaleceram no intervalo de 8-10, indicando 

desta maneira que as crianças ao nascimento encontravam-se em estado de saúde 

ótimo a excelente, e que provavelmente não necessitaram de outros cuidados 

adicionais, isto é, manobras para auxiliá-las a respirar, levando a um bom 

prognóstico com respeito à saúde neurológica da criança (sequela neurológica). 

Estes resultados demonstraram ser um grupo de crianças com potencial para um 

desenvolvimento motor adequado por não apresentarem riscos biológicos, neste 

sentido foi somente analisado o possível risco dos fatores ambientais ao 

desenvolvimento motor normal da criança. 

 Quanto à caracterização familiar, a tabela 02 mostra os valores médios e 

desvios padrões de diversas variáveis. 

Tabela 02 - Caracterização familiar das crianças assistidas nas creches, Aracaju, 
Set 2011- Mai 2012 
Discriminação  Média Desvio padrão 

Quantidade de filhos 2,44 1,62 

Quantidade de gestações 2,74 1,96 

Abortos (induzido e espontâneo) 0,22 0,54 

Quantidade de consulta pré-natal 7,51 5,09 

Idade do pai (anos) 30,49 7,62 

Idade da mãe (anos) 27,63 6,31 

Renda familiar (R$) 737,23 528,20 

 
Na tabela 02 pode-se observar que a quantidade de consultas pré-natais foi em 

média 7,51 que está acima do número mínimo de consultas recomendadas pelo 

Ministério da Saúde que é de seis consultas pré-natais com intervalo de uma 

consulta mensal até o sétimo mês, quinzenal no oitavo e semanal no nono mês 

(VILLAR, 2000; ALENCAR, 2001). Por outro lado, constatou-se que 98,3% das 

entrevistadas realizaram os cuidados de pré-natal adequadamente possibilitando 

uma gestação saudável sem complicações e um parto seguro e desta maneira 

diminuindo as chances das crianças ao nascimento apresentarem fatores de riscos 

biológicos ao desenvolvimento. 

Percebe-se também que a renda familiar é relativamente baixa para uma 

família que possui em média 2,44 filhos.  Halpern et al. (2000); Mancini et al. (2004) 

e  Grantham-McGregor et al. (2007), afirmam que os atrasos no desenvolvimento 

motor das crianças estão associados com a situação socioeconômica desfavorável, 

pois a baixa renda familiar se associa a dificuldades, como alimentação inadequada, 
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condições sanitárias insatisfatórias, baixa escolaridade e inadequada estimulação no 

lar, fatores estes podem gerar deficiências no desenvolvimento motor. A renda 

familiar baixa aumenta a vulnerabilidade biológica da criança, levando a resultados 

desfavoráveis no desenvolvimento (Andraca et al., 1998).  

 Quanto à escolaridade e estado civil dos pais observa-se o seguinte (tabela 

03): 94% dos pais possuem ensino médio e 46,4% deles não são casados, vivendo 

em casas separadas; desta forma as crianças não tem referência paterna, uma vez 

que as mães são as responsáveis pelas crianças. 

Tabela 03 - Escolaridade e estado civil dos pais das crianças assistidas nas creches 
públicas, Aracaju, Set 2011- Mai 2012 
 Classificação Porcentagem 

Escolaridade dos pais Nenhuma                

Ensino Fundamental        

Ensino Médio             

Superior                 

06,70 

91,60 

94,00 

07,70 

Estado civil dos pais Solteiro(a)                

Casado(a)                

Separado(a)/Divorciado(a)   

Viúvo(a)   

46,40 

45,50 

07,20 

00,09 

Estes dados relacionam-se à declaração de Perucchi e Beirão (2007) e 

Bossardi e Vieira (2010) que afirmam que o número de lares administrados por 

mulheres está aumentando, revelando que as mulheres estão ocupando cada vez 

mais, no contexto atual das famílias brasileiras, o papel de provedoras do sustento 

da família; alterando desta maneira a antiga função materna que era de prover as 

condições de cuidados adequados e estimulação ao desenvolvimento das crianças. 

No entanto, pelos resultados obtidos, são bem visíveis as transformações sociais 

nas últimas décadas, principalmente quanto à estrutura familiar. Desta maneira 

estas modificações podem estar afetando o desenvolvimento motor das crianças.    

Quanto à escolaridade dos chefes ou responsáveis pela família, conforme o 

relatório da Unicef (2006), afirma que a escolaridade dos chefes ou responsáveis 

pela família afeta substancialmente o nível de desenvolvimento de seus filhos devido 

à vulnerabilidade na primeira infância. 

Para Antonio et al. (1996),  uma criança menor de 24 meses que tenha nascido 

com peso inferior a 3000g, ter pais classificados como subproletariado ou 

proletariado propriamente dito, com renda familiar per capita inferior a um salário-
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mínimo e cuja escolaridade da mãe seja inferior a quatro anos podem ser 

considerados crianças com potencial de desenvolvimento motor inadequado. 

Portanto, compreende-se que o melhor acesso a informação (escolaridade) e 

melhores condições sócio-econômicas favorecem o desenvolvimento motor 

adequado das crianças, pois proporcionaram uma variedade de estimulação 

adequada no lar. 

5.2. Motivos pela qual as crianças são inclusas na creche 

De acordo com a entrevista realizada foram dadas as seguintes respostas com 

relação aos motivos pelos quais as crianças são inclusas na creche: 1) para a mãe 

trabalhar, 2) para cuidar e educar a criança, 3) para proteger a criança, e 4) para 

alimentar a criança. Os resultados obtidos, como mostra figura 01, foram os 

seguintes: 90,5% dos entrevistados responderam que deixavam as crianças na 

creche para poderem trabalhar; além deste motivo, 23,3% também responderam 

para educar e cuidar da criança, 19,8% para proteger a criança e apenas 3,4% para 

alimentar. 

Figura 01 - Motivos pelos quais as crianças são inclusas nas creches públicas de 
Aracaju 

Devido à nova realidade socioeconômica e cultural, juntamente com o aumento 

na quantidade de mulheres inseridas no mercado de trabalho houve 

concomitantemente um aumento da inclusão de crianças nas creches e escolinhas-

berçário, que pode ser visualizado nos resultados obtidos no presente estudo. Estes 
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resultados, por sua vez, mostram que a grande maioria das famílias é de situação 

econômica carente, e que não têm condições de pagar uma babá ou deixar seus 

filhos numa creche privada; tendo como única alternativa o uso de uma creche 

pública.  

Barroso (2006) confirma estes resultados, quando afirma que no Brasil, as 

transformações socioeconômicas, culturais e nas políticas de educação infantil têm 

provocado a crescente inserção de crianças em instituições de cuidado coletivo ou 

creches. 

5.3. Caracterização das creches 

A figura 02 apresenta a distribuição percentual de crianças por cada creche, 

num total de vinte avaliadas, sendo que no período da coleta de dados a creche 10 

não apresentava nenhuma criança na faixa etária pesquisada. 

Figura 02 - Distribuição percentual de crianças por creche  

A tabela 04 a seguir mostra as informações referentes às vinte creches 

avaliadas. 

Tabela 04 - Caracterização das creches públicas, Aracaju, SET 2011- MAI 2012 
 Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Total de crianças no berçário 07 28 15,70 5,263 

Total de crianças de 06-18 meses no 
berçário 

01 16   7,25 4,253 

Quantidade de educadoras (por turno) 01 04   1,55 0,759 

Quantidade de auxiliares (por turno) 00 02   0,75 0,786 

Total de crianças por educadoras 02 14   8,03 2,962 
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De acordo com os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil (BRASIL, 2006) o número de crianças por professor deve possibilitar 

atenção, responsabilidade e interação com as crianças e suas famílias. 

Considerando as características do espaço físico e das crianças, no caso de 

agrupamentos com criança da mesma faixa de idade, a literatura recomenda a 

proporção de 06 a 08 crianças por professor (no caso de crianças de zero a um 

ano), 15 crianças por professor (no caso de crianças de dois a três anos) e 20 

crianças por professor (nos agrupamentos de crianças de quatro e cinco anos). Se 

estes parâmetros não forem respeitados, e um número elevado de crianças estiver 

sob os cuidados de um único cuidador, isto afetaria a aquisição de habilidades 

motoras e potencializam atrasos no desenvolvimento motor (HALPERN et al., 2000). 

No entanto, de acordo com os resultados obtidos pode-se observar que as 

instituições públicas de Aracaju/SE respeitam essa proporção. 

Com respeito a educadoras e auxiliares da creche, as tabelas 05 e 06 mostram 

o grau de instrução. 

Tabela 05 - Escolaridade das educadoras das creches públicas, Aracaju, Set 2011- 
Mai 2012 

Escolaridade Frequência Percentagem Percentagem acumulada 

Ensino médio completo 02 10,0 10,0 

Ensino superior completo 18 90,0 100,0 

 
Tabela 06 - Escolaridade das auxiliares das creches públicas, Aracaju, Set 2011- 
Mai 2012 

Escolaridade 
auxiliares Frequência Percentagem  Percentagem acumulada 

Nenhuma 06 30,0   30,0 

Ensino fundamental 
incompleto 01   5,0   35,0 

Ensino fundamental 
completo 02 10,0   45,0 

Ensino médio 
incompleto 02 10,0   55,0 

Ensino médio completo 03 15,0   70,0 

Ensino superior 
incompleto 03 15,0   85,0 

Ensino superior 
completo 00   0,0   85,0 

Não souberam 
responder 03 15,0 100,0 

Total 20 100,0 
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Quanto às professoras, aos professores e aos demais profissionais que atuam 

nas instituições de Educação Infantil conforme os Parâmetros Nacionais de 

Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006) a habilitação exigida para atuar 

na Educação Infantil é em nível superior, pedagogia ou modalidade normal, 

admitindo-se, como formação mínima, a modalidade normal, em nível Médio. 

As auxiliares caracterizam-se como funcionárias do quadro geral da educação 

ou da Prefeitura e, a exigência mínima de formação para esses cargos variam de 

município para município. Elas podem estar lotadas em escolas, mas não podem 

atuar como professores da educação infantil. Caso isto aconteça, constata-se uma 

irregularidade que deve ser analisada pela Procuradoria Jurídica do Município 

(BRASIL, 2006). 

Professores sem a formação mínima exigida por lei que exercem funções de 

professora ou professor de Educação Infantil quer sejam titulares ou auxiliares, 

deverão obter a formação exigida com o apoio da instituição onde trabalham. Caso 

atuem na rede pública, contarão também com o apoio dos sistemas de ensino 

(BRASIL, 2006).  

Cabe ressaltar a importância da qualidade das pessoas que trabalham com 

crianças em estágios de desenvolvimento e sua interação com o ambiente, pois um 

profissional com um maior nível de formação acadêmica favorecerá o raciocínio 

junto aos contextos do dia-a-dia, possibilitando identificar alterações em seu 

desenvolvimento. 

Embora os professores nas creches apresentarem nível superior,  percebeu-se 

falta de preparo destes profissionais quantos aos cuidados adequados e estímulos 

propícios para a aquisição de habilidades motoras, preservando o modelo 

assistencialista; ou seja, visam principalmente a guarda da saúde e dos cuidados 

físicos, negligenciando a função educadora e a busca do desenvolvimento global 

das crianças, podendo assim estar acarretando em atraso no desenvolvimento 

motor.  

Esta situação, segundo Elali (2003) e Pacheco e Dupret (2004) pode ser 

alterada com um efetivo treinamento e conscientização dos profissionais das áreas 

de educação e da saúde vinculadas às crianças de creche. Os mesmos autores 

sugerem que estes profissionais devem compreender a importância e amplitude de 

seu papel no desenvolvimento das crianças, proporcionando maior atenção às 

características sociais e físicas dos ambientes e sua relação com as crianças, 
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garantindo às mesmas, oportunidades de exploração do ambiente. Também 

acreditam que, devido às condições precárias de vida das crianças, a creche 

assume um papel fundamental na inclusão social e na formação infantil. 

Quanto ao ambiente das salas de aula a figura 03 apresenta os resultados 

obtidos durante o período de avaliação.  

Figura 03 - Características dos espaços nas creches públicas de Aracaju 

Percebe-se, pelos valores obtidos, que os ambientes avaliados de acordo com 

o manual elaborado pelo Ministério da Educação em 2009 “Critérios para um 

Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças”, são 

relativamente adequados para a assistência das crianças. Com respeito a segurança 

física das mesmas, observa-se que a grande maioria (seguro: 85% e higienização: 

80%) se preocupa com este quesito.  

Por outro lado, 35% das creches ainda não apresentam um local amplo o 

suficiente que permita uma liberdade de movimentação adequada, isto é, o ambiente 

não fornece oportunidade para as crianças andarem, correrem, subirem, descerem, 

pularem, estimularem os sentidos, e 25% dos locais não são estimulantes e 

arrumados, ou seja, os ambientes não são lúdicos, dinâmicos e vivos, não 

contribuindo para a estimulação da independência e exploração do ambiente pela 

criança.  

Este fato é confirmado por Bassi e Giacopinni (apud PEREIRA, 2010) onde 

relatam que a organização dos espaços deve privilegiar os processos de 

conhecimentos das crianças e as diversas estratégias cognitivas adotadas por elas. 
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Os mesmos autores também relatam que os ambientes direcionados para as 

crianças devem acolher cinco fatores relacionados ao desenvolvimento infantil, para 

que proporcionem: identidade pessoal, desenvolvimento de competências, 

oportunidades para crescimento, sensação de segurança e confiança, bem como 

oportunidades para o contato social e privacidade. 

De acordo com o Ministério da Educação (Brasil, 1998), a forma adequada de 

organização do berçário deve privilegiar espaços estruturados com colchonetes e 

almofadas que promovam a livre movimentação e oportunidades de exploração  do 

ambiente favorecendo a socialização e condições favoráveis ao desenvolvimento 

motor. 

Com relação aos brinquedos nas creches a figura 04 mostra os resultados 

obtidos nas observações realizadas nas creches. 

Figura 04 - Brinquedos utilizados das creches públicas de Aracaju 

Observou-se que 45% dos brinquedos eram adequados a faixa etária; 30% dos 

brinquedos encontrados nas creches eram conservados e guardados de forma 

organizada; 25% dos brinquedos eram guardados em locais de livre acesso; e 40% 

dos brinquedos estavam disponíveis em todos os momentos.  

De acordo com Dallabona e Mendes (2004), a infância é a idade das 

brincadeiras, consequentemente, o ato de brincar é uma ferramenta essencial e 

necessária ao processo de desenvolvimento humano (KISHIMOTO, 2002). Acredita-

se que por meio delas a criança satisfaz, em grande parte, seus interesses, 

necessidades e desejos particulares, sendo um meio privilegiado de inserção na 
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realidade, pois expressa a maneira como a criança reflete, ordena, desorganiza, 

destrói e reconstrói o mundo. O lúdico é uma das maneiras mais eficazes de 

envolver as crianças nas atividades, pois a brincadeira é algo inerente na criança, é 

sua forma de trabalhar, refletir e descobrir o mundo que a cerca.  

Neste sentido, os brinquedos atuam como ferramentas com as quais a criança 

desenvolve habilidades motoras finas e grossas. A presença do brinquedo incentiva 

a imaginação e o interesse, ou seja, motiva a criança a executar atos e ações 

motoras, estimulando os deslocamentos (arrastar, engatinhar, etc.) e trocas de 

posturas. E é o mais completo dos meios educativos, pois influencia o intelecto, o 

emocional e o corpo da criança (BIRCHAL, 2010). 

Birchal (2010) confirma que é principalmente nas creches que as experiências 

lúdicas devem ser exploradas ao máximo, pois as crianças permanecem por longo 

espaço de tempo, praticamente o dia todo, em uma fase de vida, em que o lúdico 

(brinquedos e atividades) deve ser parte integrante de seu processo dinâmico de 

viver e de se desenvolver. 

No entanto conforme se percebe nos resultados apresentados, os brinquedos 

não são adequados, conservados, não possuem livre acesso e não tem livre 

disponibilidade para as crianças em mais de 50% das creches, os quais podem estar 

interferindo no desempenho motor normal. 

Com respeito à rotina das crianças foram observados os seguintes aspectos: 1) 

o local onde a criança passa a maior parte do tempo, 2) se os berços possuem 

móbiles e brinquedos, 3) se a criança tem possibilidade de engatinhar e testar os 

primeiros passos fora do berço, 4) se a criança tem oportunidade de explorar o 

ambiente e interagir com outras crianças.  

A figura 05 mostra os resultados do aspecto 01 (local onde a criança passa a 

maior parte do tempo); verificando-se que 65% do tempo de permanência na creche 

as crianças ficam no chão e os outros 35% permanecem no berço. 
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Figura 05 - Rotina das crianças frequentadoras das creches públicas de Aracaju – 
local de permanência 

Com relação aos 35% das crianças que permanecem nos berços percebeu-se, 

que apenas 10% destes berços possuem móbiles e/ou brinquedos, ou seja, 90% são 

desprovidos de móbiles e brinquedos. Estes resultados negativos, conforme visto 

anteriormente, influenciam no desempenho motor.  

Por outro lado, no grupo de crianças que permanece no chão observou-se o 

seguinte: a) 85% deste engatinham e testam seus primeiros passos fora do berço 

enquanto que os 15% restantes o fazem no berço; b) 75% deste tem oportunidade 

de explorar novos ambientes e interagir com outras crianças e adultos. 

A permanência da criança em um ambiente favorável conforme afirma Barros 

(2003), facilitará o desenvolvimento normal oferecendo possibilidades de um largo 

potencial de exploração e interação. Em um estudo considerando fatores de risco 

ambientais para o desenvolvimento motor em crianças de creches públicas e 

privadas observou-se que o desenvolvimento de crianças biologicamente saudáveis 

pode ser influenciado pelo ambiente (BARROS, 2003). Sendo assim, toda a 

sequência do desenvolvimento motor normal em crianças que frequentam creches 

públicas desde os primeiros anos de vida, sofrerá a influência deste ambiente e dos 

cuidados ofertados. 

 No que diz respeito ao desenvolvimento motor, observa-se que quando a 

criança é mantida durante o dia sem condições de circular livremente (colo, no 

carrinho de bebê, berço, etc) e sem qualquer estimulação (brinquedos), ela pode 

sofrer danos no aprendizado e no uso dos feedback e feedforward sistemas, que 

são essenciais para a aquisição das habilidades motoras (HALPERN et al., 2000; 
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BLY, 1996), e conseqüentemente, ela pode apresentar atrasos no desenvolvimento 

psicomotor, ou seja, apresentarão a habilidade de sentar e andar prejudicados, pois 

não adquirirão estas posturas na época adequada, podendo futuramente apresentar 

problemas de coordenação e motricidade (HALPERN et al., 2000; CROUCHMAN, 

1996).  

A recomendação do Ministério da Educação (Brasil, 1998) com respeito ao uso 

dos berços e cercados é que seja usado apenas nos períodos de sono das crianças. 

No entanto, conforme os resultados, obtidos percebe-se que ainda esta orientação 

não esta sendo respeitada de maneira apropriada. 

Portanto, o fato de 35% das crianças serem mantidas no berço, durante o 

tempo em que permanecem na creche pode ser considerada uma condição negativa 

para o desenvolvimento normal por não oferecer possibilidades para um maior 

potencial de exploração e interação do ambiente, restringindo as experiências e 

possibilidades motoras. 

5.4. Desenvolvimento motor das crianças 

A seguir serão apresentados os resultados quanto à análise descritiva dos 

escores AIMS (escores total e percentil), medidas descritivas das posturas (prono, 

supino, sentado e ortostase), comparação entre os gêneros e a correlação entre 

idade e desempenho motor. 

5.4.1. Classificação geral do desenvolvimento motor 

Deve-se compreender inicialmente, que a presente pesquisa visa avaliar o 

desempenho motor das crianças em um determinado momento, de modo 

discriminativo. Cabe ressaltar também que, os escores bruto e percentil são 

números absolutos e representam o desempenho motor quando relacionados à 

idade da criança avaliada, ou seja, os valores devem ser analisados sempre levando 

em consideração a idade da criança. Por outro lado, o escore da curva percentílica 

indica, pelo seu valor/número (05, 10, 25, 50, 75 e 90), a qualidade do desempenho 

motor, ou performance, da criança (PIPER; DARRAH, 1994). Portanto, na avaliação 

do desempenho motor das crianças, utiliza-se o escore da curva percentílica por 

considerar a idade. 

Seguindo a classificação da Alberta Infant Motor Scale, a figura 06 apresenta 

os resultados obtidos da avaliação das 119 crianças, nas 19 (dezenove) creches 

públicas pesquisadas no município de Aracaju/SE. 
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Figura 06 - Classificação geral do desenvolvimento motor de crianças 
frequentadoras das creches públicas de Aracaju 

Na figura 06 percebe-se que a maioria das crianças apresenta um 

desenvolvimento motor normal (58,82%), enquanto que 41,17% (11,76% e 29,41%, 

para suspeito e anormal respectivamente) apresentam desempenho motor abaixo do 

considerado normal. 

A significativa porcentagem de crianças com desenvolvimento motor suspeito e 

anormal de 41,17% pode ser explicada pelos seguintes fatores: a) espaços limitados 

sem liberdade de movimentos em 35% das instituições e 25% destes locais não são 

estimulantes como mostra a figura 03; b) a figura 04 revela que dos brinquedos 

encontrados nas creches, 55% não são adequados a faixa etária, 70% não são 

conservados, 75% são guardados em locais de difícil acesso para as crianças e 60% 

não são disponibilizados em todos os momentos; c) quanto ao local de maior 

permanência das crianças durante a estada na creche, na figura 05 observa-se que 

35% permanecem no berço e que 90% destes berços não possuem móbile e/ou 

brinquedos para estimular as crianças. 

Observamos, pelos resultados obtidos, que há um déficit no desenvolvimento 

motor de crianças frequentadoras de creches. Nossos resultados mostram-se 

semelhantes a outros estudos realizados no Brasil. Figueiras et al. (2001), avaliando 

82 crianças menores de 02 anos de idade no arquipélago do Combu/PA, detectaram 

37% das crianças com risco (anormal e suspeito) para alterações de 

desenvolvimento. Em outro estudo, na qual avaliaram 561 crianças, de 0 a 18 meses 
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de idade, provenientes de creches do Rio Grande do Sul, observou-se que 36,6% 

destas crianças apresentaram risco de agravamento no desenvolvimento motor 

(SACANNI; VALENTINI, 2009). Mais recentemente, Martinello et al. (2011) 

observaram em creches do município de Joaçaba/SC que 42,11% das crianças 

apresentaram risco de alterações no desenvolvimento motor. Estudo anterior, 

realizado no município de Piracicaba/SP, apontou que a grande porcentagem de 

crianças com risco prejudicial para o desenvolvimento motor está associada ao 

ambiente institucional (CASTANHO, 2005). 

A figura 07 apresenta a distribuição do escore bruto e o percentil do 

desempenho motor por faixa etária (06 a 18 meses). Com respeito à distribuição do 

escore bruto, os resultados demonstram que crianças mais novas apresentam índice 

de escore bruto mais baixo; enquanto que crianças mais velhas apresentam escore 

bruto mais elevado. Com respeito à distribuição percentil observa-se a mesma 

tendência que os escores brutos totais. 

De forma geral, crianças mais novas apresentam, tanto escores bruto como 

percentis mais baixos do que crianças com maior idade. No caso das crianças com 

06 meses percebeu-se uma distorção entre o escore bruto e o percentil. Isto se deve 

ao fato que algumas crianças com esta idade apresentaram um desenvolvimento 

superior para sua faixa etária elevando assim o valor do percentil. Quanto ao sétimo 

mês, não foram encontradas crianças nesta faixa etária. 

Figura 07 - Distribuição do escore bruto e o percentil de desempenho motor por 
faixa etária das crianças assistidas nas creches publicas de Aracaju 
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5.4.2. Comparação do desenvolvimento motor obtido com as escalas AIMS 

Canadense e Brasileira 

Se comparado os escores brutos totais obtidos nesta pesquisa, com os valores 

de referência da escala Canadanse (PIPER; DARRAH, 1994) e da escala validada 

no Brasil por Sacanni e Valentini (2012) percebe-se que não existe muita diferença; 

sendo seus coeficientes de correlação de r = 0,8582 e r = 0,8697, respectivamente, 

para as escalas Canadense e Brasileira. As figuras 08 e 09 mostram os gráficos de 

dispersão do escore bruto total do grupo pesquisado, por idade, e os escores 

médios por idade das escala Canadense e Brasileira. 

Figura 08 - Correlação entre escore total e escore médio Canadense  

Figura 09 - Correlação entre escore total e escore médio Brasileiro 
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5.4.3. Desempenho motor nas posturas 

Aplicando o teste de Kolmogorov-Smirnov tanto para escore total quanto para 

os quatro tipos de posturas foi detectada uma distribuição aproximadamente normal, 

permitindo que sua estimativa para medida de posição seja feita pela média e a 

estimativa média da dispersão seja feita pelo desvio padrão. A tabela 07 apresenta 

os resultados obtidos para o escore total das quatro posturas (prono, supino, 

sentado e ortostase).  

Tabela 07 - Medidas de tendência central e variabilidade para os escores parciais e 
brutos nas posturas prono, supino, sentado e ortostase das crianças das creches 
públicas, Aracaju, Set 2011- Mai 2012 

Escores (n = 119) 

Prono (21 itens)   

Média ± desvio padrão 19,15 ± 1,87 

Mediana (P25 - P75)** 20 (18 - 20) 

Mínimo – Máximo  10 - 21 

Supino (09 itens)   

Média ± desvio padrão 8,71 ± 0,51 

Mediana (P25 - P75)** 9 (8 - 9) 

Mínimo – Máximo  7 - 9 

Sentado (12 itens)   

Média ± desvio padrão 11,07 ± 0,99 

Mediana (P25 - P75)** 11 (10 - 12) 

Mínimo – Máximo  8 - 12 

Ortostase (16 itens)   

Média ± desvio padrão 13,45 ± 3,62 

Mediana (P25 - P75)** 15 (14 - 16) 

Mínimo – Máximo  3 - 16 

Score Total (58 itens)   

Média ± desvio padrão 52 ± 8,13 

Mediana (P25 - P75)** 55 (49 - 57) 

Mínimo – Máximo  00 - 58 

**P25 concentra 25% da amostra com valores inferiores ou iguais ao definido por P25; P75: concentra 75% da amostra 
com valores inferiores ou iguais ao definido por P75. 
 

Comparando os valores médios encontrados em cada postura e levando em 

consideração o número de itens para cada postura, mostrados na tabela 07, em 

relação a sua pontuação, percebe-se que a postura com maior desempenho foi a 

supino; enquanto que a postura com pior desempenho foi a ortostase.  
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Com relação às pontuações alcançadas em cada uma das posturas a tabela 08 

mostra os resultados obtidos. 

Tabela 08 - Desempenho motor nas posturas prono, supino, sentado e ortostase 
das crianças das creches públicas, Aracaju, Set 2011- Mai 2012 

Posturas Valor médio Pontuação máxima Desempenho 

Prono 19,15 21 91,19% 

Supino   8,71 09 96,78% 

Sentado 11,07 12 92,25% 

Ortostase 13,45 16 84,06% 

 
Ao analisar os dados colhidos para as diferentes faixas etárias, com relação à 

postura ortostase que apresentou menor índice de desempenho (84,06%); 

observou-se que as pontuações mais baixas, nesta postura, estão concentradas na 

faixa etária de 06 a 11 meses. Este baixo desempenho pode ser explicado por 

limitações de espaço que privam as crianças de se movimentarem livremente além 

de serem pouco estimulantes. Por outro lado, as crianças permanecem longos 

períodos no berço, os quais não possuem móbiles e/ou brinquedos que as 

estimulem. 

 De acordo com Andrejew (2007), os espaços organizados contribuem para 

estimular a autonomia e o equilíbrio corporal, o qual é necessário para a postura 

ortostase, ajudando a explorar o ambiente. Desta maneira as limitações dos espaços 

nas instituições podem levar a uma carência de experiências na postura e até um 

desconforto, o qual é demonstrado por meio do choro da criança (VALENTINI, 

2012). 

5.4.4. Classificação do desenvolvimento motor por faixa etária  

Uma análise mais detalhada sobre o desenvolvimento motor por faixa etária 

pelo seu percentil, pode ser visualizada na figura 10.     
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Figura 10 - Classificação do desenvolvimento motor por faixa etária das crianças 
assistidas em creches públicas de Aracaju 
 

Com relação ao desenvolvimento motor por faixa etária em função de seu 

percentil, não se observou alteração no desempenho entre os grupos de 06 a 12 

meses e 12 a 18 meses (p = 0,10). A porcentagem de crianças que apresentam 

desenvolvimento motor normal (61,54% para crianças de 06 a 12 meses) foi 

significativamente igual (tα=0,05 = 0,233) àquela observada em crianças que 

frequentavam a creche há mais tempo (58,06% para crianças de 12 a 18 meses). 

Também não houve diferença entre as faixas etárias nos desenvolvimentos motores 

suspeito (26,92% e 31,18% para as faixas etárias de 06 a 12 meses e 12 a 18 

meses, respectivamente, tα=0,05 = 0,402) e anormal (11,54% e 10,75% para as faixas 

etárias de 06 a 12 meses e 12 a 18 meses, respectivamente, tα=0,05 = 0,18).  

5.4.5. Classificação do desenvolvimento motor por gênero 

A comparação do desempenho motor de meninas e meninos pelos escores 

brutos, foi implementada pelo teste t-student para grupos independentes. Conforme 

os resultados apresentados na tabela 09, não foram detectadas diferenças 

estatisticamente significativas, ou seja, os escores se mostram semelhantes entre os 

dois grupos, revelando que o desempenho motor é semelhante entre os gêneros.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Anormal Suspeito Normal Anormal Suspeito Normal

11,54% 

26,92% 

61,54% 

10,75% 

31,18% 

58,06% 
6 a 12 meses 12 a 18 meses 



44 

 

Tabela 09 - Comparação do desempenho motor entre gêneros das crianças 
frequentadoras de creches públicas, Aracaju, Set 2011- Mai 2012 
 Gênero da criança Estatística de teste p 

Score total Masculino Feminino  

Média ± desvio 
padrão 

51,36 ± 7,09 51,98 ± 9,07 tcal = -1,290 

Mediana (P25 - P75) 55,00 (46,00 - 56,75) 55,00 (51,25 - 57,00) (0,1974) 

Mínimo - máximo  31 - 58  00 – 58  

    

Curva percentílica Masculino Feminino  

Média ± desvio 
padrão 

34,07 ± 23,75 34,56 ± 23,38 ZMW = -0,116 

Mediana (P25 - P75) 50,00 (25,00 – 75,00) 50,00 (25,00 – 75,00) (0,9000) 

Mínimo - máximo  00 - 92  00 – 90  

A figura 11 revela a semelhança entre os dois grupos. 

Figura 11 - Classificação do desempenho motor por gênero das crianças 
frequentadoras de creches públicas de Aracaju 

 

De acordo com Papalia (2006), entre bebês, os gêneros (masculino e feminino) 

são semelhantes quanto ao comportamento motor. Ressalta que poucas diferenças 

físicas ou maturacionais foram constatadas entre meninos e meninas durante a 

primeira infância. As diferenças entre os gêneros são ressaltadas quanto ao 

desenvolvimento social e de personalidade. 

Em um estudo realizado por Valentini (2002) foi observado que na faixa etária 

estudada (0 a 18 meses), as diferenças do desenvolvimento motor são pouco 
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mais avançadas. Especificamente se considera que a variedade e diferenciação 

entre gêneros decorrem não somente de fatores maturacionais, do desenvolvimento 

físico e de fatores hereditários, mas fundamentalmente de experiências práticas, 

sobretudo a partir da segunda infância (PAPALIA, 2006). Em outro estudo realizado 

por Saccani e Valentini (2012), quanto ao desenvolvimento motor de meninos e 

meninas, não foram detectadas diferenças estatisticamente significativas (Chi2 = 

2,08; p = 0,35) e afirmam que a diferenciação do comportamento motor entre os 

gêneros é, portanto, também, decorrente de influências sociais e culturais que 

impactam, ao longo da vida, o desenvolvimento individual. 

5.4.5. Correlação entre idade e o desempenho motor 

Aplicando o teste de Coeficiente de Correlação de Pearson entre a idade e o 

escore bruto (Figura 12) foi detectada uma correlação positiva e forte (0,778), isto é, 

à medida que aumenta a idade também ocorre o aumento significativo no escore 

bruto. Porém se comparado à idade com o percentil percebe-se que não existe 

correlação. A figura 12 mostra a correlação entre a idade e o escore bruto e a não 

correlação entre idade e curva percentílica. 

  Figura 12 - Gráfico de dispersão do escore bruto e da curva percentílica 
 

5.4.6. Estudo comparativo do desempenho motor entre as creches 

A figura 13 mostra o estudo comparativo do desempenho motor entre as 20 

(vinte) creches pesquisadas. Pode-se observar que as creches que apresentaram 

melhor desempenho foram a 01, 02, 11, 15, 17 e 19, enquanto que as que 

apresentaram pior desempenho foram às creches 06, 07 e 16; isto é devido à 

ausência de condições favoráveis a estimulação. No caso da creche 10 não aparece 
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nenhum valor, pois não foram encontradas crianças na faixa etária de 06 a 18 

meses.  

Figura 13 - Comparação do desempenho motor entre as creches públicas de 
Aracaju 

Tendo em vista, que na figura 13, existem seis creches com 100% de crianças 

com desempenho motor normal, podendo causar um viés na classificação geral 

apresentada na figura 06, decidiu-se excluir estas creches (creches 01, 02, 11, 15, 

17 e 19) e a creche 10, onde não foi encontrada nenhuma criança na faixa etária 

pesquisada. Portanto, a classificação geral do desenvolvimento motor revisada 

apresenta os resultados mostrados na figura 14. 

Figura 14 - Classificação geral do desenvolvimento motor nas creches públicas de 
Aracaju após triagem. 
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Como se pode observar, após a exclusão das sete creches citadas 

anteriormente, percebe-se que as porcentagens de crianças com desempenho 

normal, suspeito e anormal se mantiveram praticamente iguais; consequentemente, 

não se percebeu nenhum viés, conforme citado anteriormente. 

Com relação às creches que apresentaram 100% de normalidade, algumas 

considerações foram realizadas: a) A grande maioria das creches ofereciam 

espaços organizados e amplos o suficiente, favorecendo o desenvolvimento de 

habilidades motoras como explicado no item 5.3; b) com relação aos brinquedos, 

nestas creches com exceção de duas, os mesmos eram disponíveis em todos os 

momentos o que também favorece o desenvolvimento adequado de aquisições 

motoras, conforme explicado no item 5.3; e c) com relação à rotina das crianças 

percebeu-se também que nas creches onde observou-se 100% de normalidade, 

com exceção de uma, as crianças permaneciam por mais tempo no chão,  

proporcionando maior interação e exploração do ambiente pela criança, o que 

também favorece um melhor desempenho motor conforme explicado no item 5.3. A 

figura 15 apresenta os fatores ambientais que influenciaram o 100% de normalidade 

no desenvolvimento motor das crianças assistidas nas creches públicas de Aracaju. 

Figura 15 - Fatores ambientais que influenciaram o desenvolvimento motor das 
crianças assistidas nas creches públicas de Aracaju 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Quanto ao desenvolvimento motor das crianças, na faixa etária de 06 a 18 

meses e que frequentavam as creches públicas do município de Aracaju, 

apresentaram uma significativa porcentagem de desenvolvimento motor suspeito e 

anormal. 

Com relação ao objetivo do presente trabalho percebe-se que o tempo de 

permanência das crianças nas creches não está potencializando o adequado 

desenvolvimento motor das crianças, já que não se percebe melhora no 

comportamento motor das crianças na faixa etária de 12-18 meses, quando 

comparada as crianças frequentadoras das creches há menos tempo (06-12 meses 

de idade). De modo geral pode-se concluir que o processo de desenvolvimento 

motor sofre influência de fatores ambientais como falta de boas oportunidades de 

estímulo via brinquedos adequados, espaços mais amplos para brincar e explorar o 

ambiente entre outros, limitam de certa forma o desempenho motor das crianças 

conforme mostra a literatura. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os resultados da presente pesquisa sugerem que existe uma relação entre o 

desempenho motor e as oportunidades de estimulação oferecidas nas creches 

públicas avaliadas. Quando classificadas segundo a escala Alberta, percebeu-se 

que uma condiderável porcentagem de crianças (41,17%) com desenvolvimento 

motor suspeito e anormal, o qual poderia ser reduzido com o uso de atividades de 

baixo custo e treinamento das educadoras. 

Constatou-se também, que a falta de boas oportunidades de estimulo via 

brinquedos adequados, espaços mais amplos para brincar e explorar o ambiente 

entre outros comentados limitam o desempenho motor das crianças nas creches. 

Diante deste cenário é necessário que os responsáveis incluindo pais, educadores, 

diretores de creche, cuidadores e órgãos competentes sejam informados sobre 

estes resultados e recebam esclarecimentos, orientações sugestões  sobre ações 

que promovam e estimulem as crianças a terem um adequado desenvolvimento 

motor. 

Considerando que o desenvolvimento motor é processo contínuo e complexo 

que acontece de forma acelerada na primeira infância e é favorecida pela alta 

capacidade de plasticidade do sistema nervoso central, e que qualquer interferência 

nesta fase podem ocasionar consequências que podem se estender até a vida 

adulta sugere-se que sejam tomadas ações que venham propiciar um desempenho 

motor adequado. Cabe ressaltar, também, que vínculos afetivos podem contribuir 

neste processo, transformar e promover avanços. 

Portanto, um diagnóstico do desenvolvimento motor é de vital importância 

para a proteção e assistência preventiva das crianças. Sendo um procedimento de 

baixo custo, fácil aplicação e altamente eficaz que pode ser incorporado nas creches 

visando o bem estar físico intelectual e social das crianças. 

Finalmente, o presente estudo contribuiu para um melhor conhecimento sobre 

o perfil das creches com relação ao desenvolvimento motor, possibilitando realizar a 

prevenção e a detecção precoce de alterações do desenvolvimento infantil, evitando 

intervenções prolongadas e de alto custo no futuro. 
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APÊNDICE A 
FICHA AVALIAÇÃO 

Data da avaliação: ____/____/_____ 
   Nº do protocolo:_________________ 

 
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

a. ESCOLA/CRECHE________________________________________________________________ 

b. DADOS DA CRIANÇA 
 

NOME_______________________________________________________APELIDO_____________________ 

DATA DE NASCIMENTO:______________/____________/___________ SEXO________________________ 

IDADE CRONOLÓGICA____________________________IDADE CORRIGIDA________________________ 

ENDEREÇO________________________________________________________________________________ 

BAIRRO____________________________CIDADE________________________________CEP_____________ 

TELEFONE____________________________TELEFONE (CONTATO)_________________________________ 

 

c. DADOS FAMILIARES 
ESTADO CIVIL: _____________________________________________________________________________ 

PAI________________________________________________________________IDADE__________________ 

PROFISSÃO_________________________________END. COMERCIAL_______________________________ 

TELEFONE_________________________________________________________________________________ 

ESCOLARIDADE : 
(    ) Nenhuma  
(    )Ensino fundamental incompleto 
(    )Ensino fundamental completo  
(    )Ensino médio incompleto 
(    )Ensino médio completo 
(    )Ensino superior incompleto 
(    )Ensino superior completo 
(    )Especialização 
(    )Mestrado  
(    )Doutorado 

    

MÃE ____________________________________________________________IDADE__________________ 

PROFISSÃO________________________________________END. COMERCIAL______________________ 

TELEFONE_________________________________________________________________________________ 

ESCOLARIDADE    (    ) Nenhuma  
(    )Ensino fundamental incompleto 
(    )Ensino fundamental completo  
(    )Ensino médio incompleto 
(    )Ensino médio completo 
(    )Ensino superior incompleto 
(    )Ensino superior completo 
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(    )Especialização 
(    )Mestrado  
(    )Doutorado 

 
RENDA FAMILIAR:   (   ) menos de 1 salário mínimo 
                                  (   ) 1 salário mínimo 
                                  (   ) 2 salários mínimos 

(   ) 3 salários mínimos 

(   ) 4 salários mínimos 

(   ) 5 salários mínimos ou mais 

 
2. ANAMNESE: 

 

GESTAÇÃO:  

  Quantos de filhos__________Quantas gestações_____________.Nº de abortos______ 

Realizou pré-natal:  (   ) Sim       (   ) Não     Quantas consultas: _______________________ 

 

Criança é adotada              (   )Sim             (   ) Não 

Planejada                (   ) Sim            (   ) Não 

  Desejada                (   ) Sim            (   ) Não       (   ) Ambos   (   ) Pai    (   ) Mãe 

         Presença Paterna              (   ) Sim             (   ) Não       (   ) Pai biológico         (   ) Companheiro 

  Risco de Aborto Natural  (   ) Sim              (   ) Não   

  Risco de Aborto Provocado           (   ) Sim              (   ) Não  

  Ingestão de Medicamento            (   ) Sim              (   ) Não  

  Trauma Físico              (   ) Sim              (   ) Não   

  Trauma Emocional             (   ) Sim              (   ) Não       Qual: ___________  

Descrever:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

NATAL:  Tempo de gestação: (   ) A Termo (   ) Pré Termo (   ) Pós Termo 

Tipo de parto:  (   ) normal   (   ) Cesariana - Por que:__________________ 

 (   ) Fórceps  (   ) Hipoxia (   ) Asfixia  (   ) Demorou para Chorar 

Tempo de internação da mãe:__________________________________________________ 

  Tempo de internação do bebê:________________________________________________ 

  Intercorrência: ________________________________________________________________ 
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Peso ao nascer:___________Peso atual: ___________ Perímetro cefálico_______________ 
Comprimento ao nascer: ______________Altura:____________APGAR 1º min ___________ 
APGAR 5º min _________ 

  

NEO-NATAL: Ficou em incubadora: (   ) Sim    (   ) Não 

Período em incubadora:____________________ Causa: ________________________ 

  Problema respiratório: (   ) Sim    (   ) Não Qual: _________________________________
   

(   ) Aparelho respiratório   (   ) Entubação      Período:___________     

(   ) Dificuldade de Alimentação  (   )Sonda Naso-gástrica  Período:___________ 

(   ) Icterícia                                               (   ) Febre Alta  (   ) Convulsões   

 

Contraiu alguma destas doenças: (   ) Taxoplasmose        (   ) Rubéola materna         (   )Sífilis   

                                                      (   ) Herpes                    (   ) Citomegalovírus         (   ) AIDS 

                                                      (   ) Outros: ____________________________________ 

PÓS NATAL: 

 CRECHE 
Tempo de permanência da criança na creche: (   ) Integral   (   ) Parcial                                

Turno: (   ) manhã   (   ) tarde 

O turno que a criança não está na creche, quem cuida dela?  

(  ) pais  (   ) responsáveis (avós , tios)    (   ) babas 

Com que idade começou a frequentar a creche / há quanto tempo frequenta a creche: 
____________________________________ 

Qual o motivo para colocar a criança na creche pública? 

(  ) Para mãe trabalhar  

(  ) Para cuidar/educar a criança 

(  ) Proteger a criança  

(  ) Alimentar a criança 

(  ) Outros motivos. 
Qual____________________________________________________________________________________ 

 SAÚDE GERAL: 
(   ) Problemas de saúde Quais: _______________________________________________ 

(   ) Uso de medicamento Quais: _______________________________________________ 

(   ) Tratamento  Quais: ______________________________________________ 

(   ) Cirurgias  Quais: _______________________________________________ 

(   ) Traumas  Quais: _______________________________________________ 
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Decrever:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR 

 

Nome da Criança;___________________________________________________________________________ 

 

Creche:___________________________________________________________________________________ 

 

Pontuações- AIMS 

 

  Subtotal 

Prono   

Supino   

Sentado   

Em pé   

 

Escore Total:................................................................................................................ .................................... 

Percentil:............................................................................................................................. .............................. 
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APÊNDICE B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Dados do responsável legal 

Nome:.................................................................................................................... 

Endereço:............................................................................................................... 

Número:.................  Apto:...............     Bairro:....................................................... 

Cidade:......................................     Estado:........................................................... 

CEP:...................................................................................................................... 

Telefones:.............................................................................................................. 

Dados sobre a pesquisa Científica 

Título: Avaliação do desenvolvimento motor de crianças de 06 a 18 meses. 

Pesquisadora responsável: Dayane Mello Pattis Chile 

Orientadora: Sara Maria Thomazzi 

Avaliação do risco da pesquisa: Risco mínimo 

O estudo tem como objetivo realizar a avaliação do desenvolvimento motor de 
crianças de 06 a 18meses de idade nas creches públicas do município de 
Aracajú/SE, utilizando a Alberta Infant Motor Escale (AIMS). 

As avaliações constatarão de observações de comportamento neuro-motor, com 
pouca interferência por parte do examinador, utilizando gravações em vídeo e 
máquina fotográfica. Os pais terão acesso aos resultados de cada avaliação. 

A criança a ser avaliada não sofre nenhum risco, por que a avaliação é feita com 
movimentação espontânea, com pouco manuseio por parte do examinador. E se a 
criança estiver doente, sonolenta ou irritada, a avaliação será adiada. 

Caso se observe alguma anormalidade no desenvolvimento motor, os pais serão 
imediatamente notificados e encaminhados para um serviço especializado. 

O responsável é livre para tirar seu consentimento a qualquer momento e, portanto, 
deixar de participar do estudo. Garante-se confidencialidade, sigilo e privacidade dos 
resultados. O sigilo da fonte será respeitado durante a pesquisa e também no 
momento de publicações. 

Informações sobre o responsável pela pesquisa 

Nome: Dayane Mello Pattis Chile 
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Telefones: 3042-9319 / 8127-6397 

E-mail: dayanepattis@hotmail.com 

Eu,.................................................................................................., abaixo assinado, 
declaro que consinto a participação no estudo proposto acima, tendo sido informado 
sobre seus objetivos, benefícios e riscos,do meu direito de participar ou não e da 
garantia do anonimato e confidencialidade dos dados da 
criança.....................................................................................................pela sou 
responsável. 

 

Aracajú, ..........de..........................................201.... 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do responsável 

  

mailto:dayanepattis@hotmail.com
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APÊNDICE C 

 
FICHA AVALIAÇÃO DA CRECHE 

 
Creche:.................................................................................................................. 

Número de crianças na faixa etária de 06 a 18meses:.............................................. 

 

Educadoras 

Escolaridade da(s) educadora(s) do berçário:........................................................... 

............................................................................................................................... 

Número de Crianças por educadora:........................................................................ 

 

Ambiente (salas destinadas ao berçário) 

O ambiente é aconchegante, seguro e estimulante? (   ) Sim (   ) Não 

O ambiente é higienizado, ou seja, salas são claras, limpas e ventiladas? 

(   ) Sim  (   ) Não 

O ambiente é amplo, com espaços para circulação atendendo as necessidades de 

visão e locomoção das crianças? 

(   ) Sim   (   ) Não 

As salas onde as crianças ficam estão arrumadas de forma a facilitar as brincadeiras 

espontâneas e interativas? 

(   ) Sim   (   ) Não 

 

Brinquedos 

Os brinquedos estão disponíveis às crianças em todos os momentos? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Os brinquedos são guardados em locais de livre acesso às crianças? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Os brinquedos são bem conservados e guardados de forma organizada? 

(   ) Sim (   ) Não 

Os brinquedos são adequados para a faixa etária? 

(   ) Sim (   ) Não 
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Atividades  

Quais atividades são realizadas na creche: 

(   ) Brincadeiras e jogos. 

(   ) Ouvir músicas e de assistir teatro de fantoches. 

(   ) Desenhos, pinturas, colagens e modelagem.  

(   ) Ouvir e contar histórias. 

(   ) Cantar e dançar. 

(   ) Assistir filmes e desenhos 

(  )Participam de comemorações e festas tradicionais da cultura brasileira: carnaval, 

festas juninas, natal, datas especiais de nossa história. 

(   ) outros............................................................................................................... 

 

Rotina dos bebês  

Os bebês permanecem muito tempo no berço?  (   ) Sim (   ) Não 

Os bebês têm direito de engatinhar e testar seus primeiros passos fora do berço?   

(   ) Sim (   ) Não 

Os bebês têm oportunidade de explorar novos ambientes e interagir com outras 

crianças e adultos. (   ) Sim (   ) Não 

 

Observações: 

O que mais chamou a atenção na creche:................................................................ 

............................................................................................................................... 

As necessidades observadas e ou ressaltada pelos cuidadores na instituição... 

............................................................................................................................ 
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ANEXO A 

 Aprovação pelo Comitê de Ética em  Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 
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ANEXOB 
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ANEXO C 

Autorização da Secretaria de Educação 

 

 


