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“Vocês dizem: 

É cansativo estar com crianças. 

E não há dúvidas que têm razão. 

Depois acrescentam: porque temos de nos pôr ao nível delas, 

Porque temos de nos baixar, inclinar, 

Curvar, tornar pequenos… 

Mas aí vocês estão enganados! 

O que mais cansa não é isso, 

O que mais cansa é sermos obrigados a elevar-nos 

Até à altura dos seus sentimentos. 

A esticarmo-nos, a alongarmo-nos 

A ficar em bicos de pés. 

Para não as magoar…” 

 

  Janusk Kzak 
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RESUMO 
 

Partindo do conceito de Affordances, que descreve as oportunidades que conferem 

desafios ao indivíduo em desenvolvimento, o objetivo deste estudo, de delineamento 

transversal, foi investigar o efeito das características de crianças dos 18 aos 42 

meses, do agregado e casa familiar no perfil psicomotor. Fizeram parte da 

investigação 100 crianças (64 do sexo masculino e 36 do sexo feminino) que 

frequentavam a consulta externa de Pediatria de um dos Centros Hospitalares do 

Norte de Portugal. As questões respeitantes às características do agregado e à casa 

familiar foram recolhidas com o questionário Affordances in the Home Environment for 

Motor Development – AHEMD. Para comparar com o perfil de desenvolvimento 

psicomotor, recorreu-se à Escala Schedule of Growing Skills II - SGS-II. Perante a 

faixa etária, os resultados mostraram um desenvolvimento psicomotor, abaixo do 

esperado, nomeadamente ao nível cognitivo e locomotor, observando-se ainda, um 

desenvolvimento reduzido das competências manipulativas, ainda que dentro do 

espectado. No que respeita ao questionário AHEMD obteve-se um valor total de 13.75 

(±2,552), que significa um resultado global médio. Verificaram-se correlações 

estatisticamente significativas entre competências manipulativas e o espaço exterior 

(p=,199*); competências manipulativas e o AHEMD total (p=,211*); competências 

visuais e materiais de motricidade grossa (p=,234*); competências visuais e AHEMD 

total (p=,252*); competências audição e linguagem e materiais de motricidade grossa 

(p=,200*); competências audição e linguagem e AHEMD Total (p=,219*); 

competências de interação social e materiais de motricidade fina (p=,246*); 

competências de interação social e AHEMD total (p=,211*); competência autonomia e 

materiais de motricidade fina (p=,219*); competências cognitivas e materiais de 

motricidade fina (p=,230*); competências cognitivas e AHEMD total (p=,222*). Assim, 

podemos concluir que as oportunidades de estimulação do ambiente familiar poderão 

manifestar-se perturbadoras e facilitadoras no desenvolvimento infantil.   

 

 

 

  

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil, Crianças, Affordances, Ambiente e Casa 

Familiar, SGS-II. 
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ABSTRACT 
 

Based on the concept of Affordances, that describ the opportunities that provide 

challenges to individual development, the aim of this study, cross-sectional study was 

investigate the effect of children features 18 to 42 months, the household and family 

home to psychomotor profile. The participants were 100 children (64 males and 36 

females) who attended the Pediatric outpatient of the hospital centers of northern 

Portugal. The issues relating to household characteristics and family home were 

collected with the questionnaire Affordances in the Home Environment for Motor 

Development - AHEMD. To compare with psychomotor development profile, appealed 

to the Schedule of Growing Skills Scale II - SGS-II. In view of the age, the results 

showed psychomotor development, lower than expected, particularly cognitive and 

locomotor level, observing also reduced development of manipulative skills, although 

within the expected. Regarding AHEMD questionnaire gave a total of 13.75 (± 2.552), 

which means an average overall result. There were statistically significant correlations 

between manipulative skills and outer space (p =, 199 *); manipulative skills and the 

total AHEMD (p =, 211 *); visual skills and materials coarse motor (p = 234 *); visual 

skills and AHEMD total (p =, 252 *); listening skills and language materials coarse 

motor (p = 200 *); skills and language and hearing AHEMD Total (p =, 219 *); social 

interaction skills and fine motor materials (p =, 246 *); social interaction skills and 

AHEMD total (p =, 211 *); competence and autonomy of fine motor materials (p =, 219 

*); cognitive and fine motor materials (p =, 230 *); cognitive and AHEMD total (p =, 222 

*). So, we can conclude that the family environment stimulating opportunities may 

manifest disruptive and facilitative in child development. 
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I. INTRODUÇÃO 
 

Conviver com crianças permite-nos contemplar o maravilhoso crescimento que ocorre 

desde os primeiros dias até à idade adulta. E para que a evolução ocorra de forma 

plena é fundamental oferecer um ambiente rico em estímulos (Afonso, 2014; 

Rodrigues & Gabbard, 2007; Rodrigues, 2005). Mas qual a importância destes 

estímulos? Porque dizemos que os bebés de agora são mais capazes e mais 

inteligentes? Na verdade, a única coisa que mudou foram os cuidados modernos e as 

formas inovadoras através das quais se consegue que digam o que sabem e o que 

vão aprendendo (Kobarg, 2006). 

Mas porque existem crianças tão ativas, perspicazes, tão capazes para tudo e depois 

existe o oposto, crianças paradas, com dificuldades em realizar tarefas em que seria 

esperada uma quase instintiva resposta (Kobarg, 2006)? Será que os pais são 

responsáveis por estes comportamentos?  

Keller, Poortinga e Schölmerich (2003) concordam que os cuidados que temos com as 

crianças têm um impacto direto na formação da personalidade. As crianças nascem 

preparadas para viverem em determinados ambientes e para processar algumas 

informações mais rapidamente do que outras (Kobarg, 2006; Horowitz, 1989).  

Um meio ambiente favorável pode facilitar um desenvolvimento típico, o qual 

possibilita uma melhor exploração e interação com seu ambiente (Nobre, Costa, 

Oliveira, Cabral, Nobre & Caçola, 2009). Pelo contrário, um ambiente desfavorável 

pode atrasar o desenvolvimento, o que diminui a qualidade da interação da criança 

com seu meio (Horowitz, 1989). 

Todas as crianças nascem com um potencial genético de crescimento que poderá ou 

não ser alcançado, dependendo das condições de vida a que esteja exposta, desde a 

conceção até a idade adulta (Nobre et al., 2009). Portanto, o processo de crescimento 

está influenciado por fatores intrínsecos (genéticos) e extrínsecos (ambientais). Nas 

crianças menores de cinco anos, a influência que os fatores ambientais exercem sobre 

o seu potencial genético é relativamente mais importante que a dos fatores genéticos 

(Nobre et al., 2009; Rodrigues & Gabbard, 2007).  

Para se perceber o real desenvolvimento psicomotor é importante que as crianças 

passem por um processo de avaliação, e que possíveis alterações sejam detetadas 

precocemente, por forma a serem corrigidas (Pereira, 2013; Afonso, 2010; Schobert, 

2008). 
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A avaliação do desenvolvimento é um processo concebido para aumentar o 

conhecimento e a compreensão das capacidades e competências da criança (Afonso, 

2014; Schobert, 2008). Através dela podem observar-se possíveis alterações ou 

variações, que por si mesmas dão origem ao aparecimento de certos padrões que, em 

certas idades, poderão sugerir ou confirmar um diagnóstico de desenvolvimento 

específico. A avaliação do desenvolvimento poderá permitir identificar crianças que 

possam estar em risco de atraso de desenvolvimento, identificar as capacidades e as 

competências específicas de uma criança e determinar estratégias de intervenção 

apropriadas (Afonso, 2014; Fernandes, 2011; Vieira & Formiga, 2009; Schobert, 2008).  

Devido à escassez de instrumentos de avaliação do desenvolvimento infantil aferidos 

e adaptados para a população portuguesa, é necessário que profissionais de saúde 

recorram a instrumentos padronizados para populações de outros países (Afonso, 

2010). Uma das escalas largamente utilizada em Portugal por vários profissionais, 

publicada pela primeira vez em 2003 e validada em 2014 para a população portuguesa 

é a escala SGS-II (Schedule of Growing Skills II) (Afonso, 2014). Esta escala avalia o 

grau de desenvolvimento infantil e permite comparar a criança-alvo com a norma 

(estabelecendo se há atraso ou não) e um encaminhamento ajustado às 

características do perfil psicomotor da criança (Bellman, Lingam & Aukett, 2012). A 

identificação de uma criança em risco pode ocorrer pela natureza do ambiente no qual 

ela nasceu, pela sua condição orgânica ou por ambos os fatores (Nobre et al., 2009; 

Pilz & Schermann, 2007). Um problema biológico pode ser agravado por um ambiente 

não-estimulador ou de estímulo insuficiente. Os múltiplos fatores envolvidos na 

determinação dos problemas de desenvolvimento e comportamento infantis são mais 

dependentes da quantidade do que da natureza dos fatores de risco, visto que 

diferentes fatores de risco produzem resultados semelhantes (Pilz & Schermann, 

2007; Rodrigues, 2005).  

A importância de fatores hereditários e ambientais na determinação do 

desenvolvimento do indivíduo também têm sido confirmada pelas mais diversas áreas 

(Pilz & Schermann, 2007; Rodrigues, 2005). Tendo em conta o papel de destaque da 

família e do ambiente doméstico no desenvolvimento da criança, o vocábulo 

affordances, proposto por Gibson (1979; 1986) descreve as possibilidades de ação 

oferecidas ao organismo pelo envolvimento. Essas oportunidades poderão ser 

facultadas por objetos, eventos ou locais, que conferem ao individuo potenciais 

desafios para ação e para o desenvolvimento de habilidades (Hirose, 2002; 

Stroffregen, 2000).    
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As mudanças que ocorrem no desenvolvimento e crescimento de uma criança 

poderão influenciar a forma como percebem e agem no mundo (Cordovil, Barreiros & 

Araújo, 2007). 

O questionário Affordances in the Home Environment for Motor Development 

(AHEMD) (Rodrigues, 2005; Rodrigues & Gabbard, 2005), surgiu para avaliar as 

características do lar e as oportunidades de estimulação de crianças, que juntamente 

com a escala SGS-II (Bellman, Lingam & Aukett, 2012) verificaram a influência do 

ambiente familiar no desenvolvimento psicomotor de crianças dos 18 aos 42 meses de 

idade.  

1.1. Objetivos  
1.1.1. Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho é verificar a influência do ambiente familiar no 

desenvolvimento psicomotor em crianças dos 18 aos 42 meses de idade. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar o ambiente familiar de crianças dos 18 aos 42 meses de idade; 

 Caracterizar o desenvolvimento psicomotor de crianças dos 18 aos 42 meses de 

idade;  

 Correlacionar as características da criança, do agregado familiar e da casa 

(affordances) com o perfil psicomotor de crianças. 

1.2. Estrutura 

Após o enquadramento e objetivos de estudo, apresenta-se a revisão da literatura, 

com o enquadramento teórico e a referência a trabalhos anteriormente realizados 

sobre o tema.  

Segue-se a descrição da metodologia, apreciando aspetos relativos à amostra, 

variáveis, instrumentos e procedimentos intrínsecos à aplicação do questionário 

AHEMD e da escala SGS-II. 

Posteriormente, serão apresentados os resultados e discutido o produto dos mesmos. 

Finalmente serão apresentadas conclusões aferidas ao longo do estudo juntamente 

com as limitações encontradas e sugestões para trabalhos futuros.      
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II. Revisão da Literatura 

Um adequado desenvolvimento infantil pode ser garantido através da interação do 

contexto, tarefa e indivíduo, envolvidos por fatores intrínsecos e extrínsecos (Gabbard, 

2008; Valentini, 2008; Pilz & Schermann, 2007; Gallahue & Ozmun, 2005; Halpern & 

Figueiras, 2004; Mancini, Texeira & Araújo, 2004; Haywood & Getchell, 2004).  

Segundo Brazelton (2002), os primeiros anos de vida determinam os suportes para o 

desenvolvimento intelectual e emocional das crianças, daí a importância dada à 

qualidade dos cuidados prestados, para um adequado desenvolvimento (Afonso, 

2010; Schobert, 2008; Bronfenbrenner, 2002; Bronfenbrenner & Evans, 2000).  

Várias são as teorias que abordam o tema do desenvolvimento infantil. O 

desenvolvimento tem sido explicado numa lógica neuromaturacional (Hallal, Marques 

& Braccialli, 2008; Camargo, 2005; Campos, Santos & Gonçalves, 2005; Rocha, 

Tudella & Barela, 2005; Hadders & Algra, 2000) onde o desenvolvimento é explicado 

essencialmente por fatores de ordem interna, programados geneticamente (Thelen & 

Adolph, 1992).  

 

Desta forma, Bronfenbrenner (2002) criou uma envolvente ecológica, realçando o 

papel do contexto na determinação do desenvolvimento humano. São apresentados 

quatro níveis fundamentais: i) microssistema que engloba atividades, papéis e 

relações estabelecidas entre a criança e o ambiente. Este é gerado como um local 

onde se estabelecem interações face a face como por exemplo: lar, a escola ou o 

infantário; ii) mesossistema refere-se às inter-relações entre contextos onde a criança 

participa de forma ativa e forma-se ou amplia-se sempre que esta integra um novo 

ambiente; iii) exossistema tem a ver com os contextos que não implicam a participação 

ativa da criança mas, onde surgem situações que afetam ou são afetadas pelo 

contexto em que participa como é por exemplo, o círculo de amigos dos pais, o 

conselho diretivo da escola e iv) macrossistema diz respeito a valores, crenças, 

maneiras de ser ou de fazer, estilos de vida de uma determinada sociedade ou cultura 

(Bronfenbrenner, 2000). 

Atualmente procura-se evidenciar a conceção dinâmica que explica as mudanças no 

desenvolvimento. Estas ocorrem devido à interação entre organismo, ambiente e 

tarefa, não dando relevância a fatores genéticos e ambientais, mas, antes valorizando 

a interação entre ambos (Oliveira, Almeida & Valentini, 2012; Hallal, Marques & 

Braccialli, 2008; Campos, Santos & Gonçalves, 2005; Haywood & Getchell, 2004; As 

transformações maturacionais podem acontecer no tecido neuronal, podendo alterar a 

prontidão do organismo para apreender os estímulos ambientais (Tecklin, 2002). 
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Sugere-se então o estudo do ambiente em que ocorrem as interações, verificando-se 

a ligação entre ambos (Afonso, 2010; Bronfenbrenner, 2002; Bronfenbrenner & Evans, 

2000). 

Por sua vez, e uma perspetiva ecológica, Gibson (1979,1986) apresenta o conceito de 

affordances como oportunidades disponibilizadas por objetos, eventos ou locais, que 

dotam o individuo de desafios potenciais para a ação (Rodrigues & Gabbard, 2007), 

que poderá promover o desenvolvimento de habilidades ou parte do sistema biológico 

(Rodrigues & Gabbard, 2007; Stoffregen, 2000; Heft, 1997). Estas oportunidades 

poderão ainda ser oferecidas pela estimulação parental, número de irmãos, espaço 

interior e exterior da habitação (Rodrigues & Gabbard, 2007).  

Nos estudos com crianças, entende-se que a percepção das affordances ocorre cedo 

no seu desenvolvimento (Ulrich, Thelen & Niles, 1990). O período da primeira infância 

é marcado por significativas alterações a nível neurológico e cognitivo (Pereira, 2013, 

Gabbard, 2008; Schobert, 2008). As faixas etárias para cada fase devem ser 

encaradas como orientações gerais, podendo haver crianças que se encontrem em 

diferentes fases para as diferentes categorias de movimento (Malina, 2004). 

Assim, o padrão da marcha desenvolve-se a partir de movimentos descoordenados e 

pouco estáveis e transformando-se num padrão altamente integrado e eficiente 

(Clenaghan & Gallahue, 1985). Aos quinze meses, quando adquire prática e domina o 

equilíbrio no andar, a criança afasta cada vez menos os pés colocando-os 

paralelamente. Nesta idade, a criança já desenvolveu uma boa parte da uniformidade 

do comprimento, altura e largura do passo, com a transferência de peso calcanhar - 

dedo do pé  estando melhor estabelecida. E aos 4 anos de idade a criança tem quase 

adquirido um estilo adulto de andar, apresentando uma marcha controlada e 

equilibrada (Gabbard, 2008).  

Por sua vez, aos 2 anos de idade verifica-se que a amplitude de ação da perna 

propulsiva é limitada e os primeiros pontapés são realizados sem lançamento para trás 

e pouco completos. Entretanto, surge uma evolução na posição dos braços, no início 

com os braços de lado até serem usados para a manutenção do equilíbrio, com 

marcada oposição de braço e pé, evidente aos 6 anos de idade (Gabbard, 2008; 

Eckert, 1993; Clenaghan & Gallahue, 1985).  

Estudos do desenvolvimento da habilidade de subir escadas indicam que esta aptidão 

é alcançada antes das habilidades para descer no mesmo nível de realização (Eckert, 

1993).  
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Já os movimentos da corrida são muito semelhantes ao padrão de andar sendo 

necessários ajustes no padrão neuromuscular, mais força e melhor equilíbrio são 

necessários para receber o peso do corpo sobre um pé (Eckert, 1993; Clenaghan & 

Gallahue, 1985; Cratty, 1982). Segundo Pinho (2008), depois de já saber andar, a 

criança dorme a noite toda. A energia que possuem nesta altura é tal, que é frequente 

ouvir os pais relatarem situações de hiperatividade. Grande parte destas crianças já 

consegue equilibrar quatro cubos na vertical. Começa o jogo simbólico, e aprende-se a 

causalidade (Pinho, 2008; Brazelton, 2004). Começam a preparar-se para falar, e 

chega a ser notória a frustração por nem sempre serem compreendidas, e recorrem a 

gestos expressivos (Brazelton, 2004). Cró (1990) afirma que antes dos dois anos de 

idade não se fala em linguagem, mas em atividade motora das cordas vocais, visto 

que os primeiros gritos e gorjeios são desprovidos de significação linguística. Aos 

dezoito meses, a criança está preparada para usar a colher e o garfo nas refeições, 

havendo ainda momentos em que come com as mãos (Pinho, 2008).  

O desejo de independência implica uma energia para explorar e aprender 

extraordinária onde experimenta todas as suas novas aquisições motoras (Pinho, 

2008). A aprendizagem adquirida por imitação leva a um rápido desenvolvimento. Esta 

é a forma mais evidente de a criança aprender (Brazelton, 2004). O mesmo autor 

justifica que por volta dos dois anos de idade estão reunidos fatores para o controlo de 

necessidades: está preparada para se sentar, entende conceitos como “sanita” e imita 

os progenitores.  

Por volta dos dois anos, o jogo simbólico adquire grande destaque e a imitação da 

imagem paternal e maternal começa a definir-se nas suas atitudes (Pinho, 2008; 

Tecklin, 2002). Com esta idade, a criança já utiliza frases com verbos, adjetivos e 

advérbios. Pode então surgir alguma agitação noturna, como forma de libertar a 

tensão acumulada (Pinho, 2008; Tecklin, 2002).   

Pelos três anos, as crianças tornam-se mais cooperantes e tranquilas, conseguindo 

durante o dia controlar as necessidades. A aprendizagem, nesta fase, deixa de ser por 

imitação e passa a ser por ação que elas próprias desenvolvem (Pinho, 2008; Tecklin, 

2002). É crucial o contacto com outras crianças da mesma idade, aprendendo 

comportamentos e explorando padrões individuais. Brincar “aos pais e filhos” ou “aos 

médicos” possibilita uma exploração corporal própria e do próximo, permitindo uma 

maior segurança de si mesmo (Pinho, 2008).    

Até aos seis anos existe um aperfeiçoamento e um desenvolvimento do padrão 

locomotor (Pinho, 2008; Tecklin, 2002). O salto é um padrão locomotor no qual a 

extensão das pernas impulsiona o corpo através do espaço (Clenaghan & Gallahue, 
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1985). O desenvolvimento de formas especializadas de saltar, tais como ao pé-

coxinho, envolvem alterações ao nível dos padrões de movimento do andar e correr 

(Gabbard, 2008; Eckert, 1993). Já o tipo de lançamento predominante aos 2 e 3 anos 

de idade, envolve movimentos do braço e do corpo que estão restritos ao plano 

antero-posterior (Gabbard, 2008; Eckert, 1993). O lançamento em crianças com 

menos de 3 anos de idade consiste apenas na ação dos braços (Eckert, 1993). Dos 3 

anos e meio aos 5 anos de idade, o padrão de lançamento característico baseia-se na 

realização de movimentos tanto do braço como do corpo desenvolvendo-se num plano 

horizontal (Eckert, 1993). De uma forma geral, a criança aos 2 anos de idade torna-se 

competente a alcançar e a agarrar objectos estacionários. Haywood e Getchell (2004) 

afirmam que foi verificado que a preensão pode ser um  comportamento adquirido em 

passos, ou seja, cada progressão para um novo estágio está relacionada com a 

maturação neuromotora. A forma e o tamanho do objecto são fatores que influenciam 

a pega utilizada (Haywood & Getchell, 2004). 

Analisando as competências manipulativas, o desenvolvimento do desenho e da 

escrita segue uma tendência próximo-distal (Gabbard, 2008). Aos 18 meses de idade 

as crianças conseguem utilizar instrumentos de escrita e desenho. A pega palmar é a 

técnica inicial utilizada pela maioria das crianças com idades inferiores aos 3 anos 

(Haywood & Getchell, 2004). Neste tipo de pega, os quatro dedos encontram-se de 

volta do instrumento e a maior parte dos movimentos são realizados pela ação do 

ombro e do braço (Gabbard, 2008). O tipo de pega mais proficiente é a trípode, na 

qual o instrumento é segurado pelo polegar, dedo indicador e dedo médio (Haywood & 

Getchell, 2004). Segundo os autores, o início do uso desta pega a criança pode 

segurar de forma correta mas os movimentos continuam a ser controlados pelo braço 

em vez da mão. Uma versão matura da utilização desta pega é denominada por 

trípode dinâmica, esta surge a partir dos 4 anos de idade (Gabbard, 2008).  

A habilidade para desenhar tem sido avaliada através da relação de cópia de figuras. 

Aos 2 anos de idade a criança  consegue desenhar linhas circulares, verticais e 

horizontais, no entanto, a qualidade do desenho pode variar consideravelmente 

(Haywood & Getchell, 2004). Aos 4 anos de idade a maioria das crianças consegue 

desenhar algumas letras reconhecíveis mas ainda de forma desorganizada na folha 

(Gabbard, 2008). 

Após o nascimento, a família desempenha funções de socialização e cuidados 

psicoafectivos. Tem-se demonstrado que os conhecimentos parentais atuam como 

mediadores, influenciando as práticas de cuidados (Ribas, Moura & Bornstein, 2003) 

que condicionam as atitudes para com a criança, o seu comportamento e o seu 

desenvolvimento. Na verdade, sabe-se que o desempenho da parentalidade interfere 
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ao nível da saúde e bem-estar da criança, denotando-se que a ausência ou 

perturbação da parentalidade pode interferir no desenvolvimento esperado dos mais 

pequenos (Vilaça e Carvalho, 2013; Oliveira, Almeida & Valentini, 2012; Schobert, 

2008; Dessen & Polonia, 2007; Santos & Graminha, 2005; Ribas, 2004; Siegel & 

McGillicuddy-De Lisi, 2002).  Assim, pais com maior nível de escolaridade têm acesso 

a informações sobre o desenvolvimento infantil, interagem melhor com os filhos, 

respondendo adequadamente às solicitações da criança, disponibilizando condições 

físicas e emocionais desejadas para o desenvolvimento esperado e para uma maior 

estimulação (Schobert, 2008; Diniz, 2007; Andrade et al., 2005; Martins et al., 2004; 

Bradley e Corwin, 2002).  

A existência da coabitação, convívio com o companheiro no ambiente familiar, 

beneficia o desenvolvimento infantil e a qualidade do ambiente (Andrade, 2005). Nos 

últimos anos tem-se assistido a mudanças nas estruturas familiares. Embora a família 

nuclear, ou seja, a família constituída pela mãe, pai e os seus filhos biológicos ou 

adotados, continua a ser a mais prevalente, existe no entando um número cada vez 

maior de famílias monoparentais (Papalia, 2006). A ausência paterna repercute de 

forma negativa o desenvolvimento da criança (Lordelo et. al, 2006) aumentando a 

suspeita de atrasos psicomotores. Nestas situações, a mãe não consegue colocar a 

criança no foco da sua rotina, comprometendo as práticas parentais (Lordelo et. al, 

2006). Segundo Hernandez (Papalia, 2006), devido às mudanças no mundo do 

trabalho, os pais tendem a trabalhar mais tempo fora de casa e, consequentemente, 

as crianças tendem a receber maiores cuidados por parte de outros parentes ou 

pessoas. 

Segundo Gabbard (2008), as famílias de estatuto sócioeconómico baixo têm, de uma 

forma geral, mais dificuldades em aceitar a importância da actividade motora no 

desenvolvimento da criança.  

Também o sexo, para além das influências dos fatores biológicos (hormonas sexuais), 

os agentes socializadores tais como os membros da família, escola, pares e a 

comunicação social, podem ter um efeito significativo no aspeto do comportamento 

humano (Gabbard, 2008). A tipificação do sexo resulta quando se direciona os 

meninos a atividades masculinas e as meninas a atividades femininas (Haywood & 

Getchell, 2009). Segundo Coelho (2006) a diferença entre sexo, verificada no perfil 

motor, em que as meninas se mostraram mais imaturas e os meninos apresentaram 

melhores resultados em todas as habilidades motoras grossas estudadas, podem 

estar associadas a fatores socioculturais, que as influenciam a praticar atividades 

diferentes dos meninos, sendo a experiência um aspeto relevante no amadurecimento 

das habilidades motoras. Até ao segundo ano de vida estas diferenças ainda não são 
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claras, começando a ser mais evidentes por volta dos 3 anos de idade até à idade 

escolar (Malina, 2004). Segundo Brazelton e Sparrow (2003) aos quatro anos de idade 

já estão em funcionamento mecanismos que tendem a conduzir a criança em direção 

ao comportamento específico de um sexo.  Em geral, esta assimetria é favorável aos 

rapazes e normalmente torna-se mais evidente depois da 2ª infância (3 aos 6 anos) e 

durante a adolescência (Barreiros & Neto, 2007; Broadhead & Church, 1985; Thomas 

& French, 1985).  

O número de irmãos e a ordem de nascimento também são fatores que exercem 

influências no desenvolvimento infantil (Malina, 2004). De um modo geral, o irmão 

mais velho tende a apresentar um desenvolvimento superior ao irmão mais novo, o 

que poderá estar relacionado com uma maior estimulação por parte da mãe no 

primeiro filho (Andrade et al., 2005; Malina, 2004). 

A presença de pelo menos três irmãos, também aumenta a possibilidade de atraso no 

desenvolvimento, devido á redução de estímulos para que as crianças consigam 

explorar o seu potencial de desenvolvimento (Pilz & Schermann, 2007). Esse menor 

estímulo está associado à menor disponibilidade da mãe para dar atenção à criança, 

visto que os cuidados são divididos com os restantes filhos (Halpern et al., 2000).  

As crianças por serem diferentes atingem níveis de desenvolvimento a ritmos, também 

eles, diferentes. Assim, e uma vez que as competências motoras, cognitivas, 

emocionais, sociais e de linguagem podem desenvolver-se a ritmos diferentes, é 

necessário atender ao nível que atingiram em cada uma destas áreas (Pereira, 2013). 

Segundo a mesma autora é necessário avaliar e verificar se existe realmente algum 

atraso e perceber o que provoca este atraso (Pereira, 2013; Haywood & Getchell, 

2004).  

Um ambiente com estímulos variados age como facilitador do desenvolvimento típico, 

pois possibilita a exploração e interação com o meio (Pereira, 2013; Mancini et al., 

2004). O conhecimento de fatores de risco para o atraso e a avaliação do 

desenvolvimento psicomotor são fundamentais para detetar precocemente possíveis 

deficiências e atrasos (Saccani, 2009; Resende, Puccini & Silva, 2007).  

A literatura traz como principais fatores de risco ambientais as características do 

espaço físico, poder aquisitivo da família, escolaridade dos pais, dinâmica e relações 

familiares (Mancini et al., 2004). 

O risco biológico relaciona-se com a exposição da criança a eventos potencialmente 

nocivos nos períodos pré, peri ou pós-natal. O risco ambiental inclui a qualidade da 

interação mãe/bebé, as oportunidades (affordances) para estimulação do 
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desenvolvimento, a atenção à saúde e o contexto socioeconómico da família (Willrich 

et al., 2009). 

A falta de brinquedos e de equipamentos de estimulação infantil condiciona e limita as 

oportunidades de prática disponíveis para a criança (Oliveira, Almeida & Valentini, 

2012; Brazelton & Sparrow, 2003).  

Os pais tendem a sobre proteger as crianças, o que pode interferir negativamente no 

aparecimento de novas habilidades e limitar as experiências sensoriomotoras dessas 

crianças (Magalhães et al., 2003). O excesso de tolerância e a superproteção, por 

parte dos pais no cuidado da criança, pode dificultar o desenvolvimento da 

competência social no seu repertório comportamental, assim como pode torná-la mais 

frágil sob ponto vista emocional para enfrentar os desafios internos e externos que se 

impõem no curso do desenvolvimento (Magalhães et al., 2003).  

Da mesma forma, o baixo peso ao nascer está associado com o incremento da 

morbidade e da mortalidade infantil e é descrito como fator de risco para o 

desenvolvimento neuropsicomotor. São considerados recém-nascidos com baixo peso 

aqueles com peso inferior a 2500g, sendo que quanto menor é o peso ao nascimento, 

maior a probabilidade de o latente apresentar alterações do desenvolvimento 

(Eickmann et al., 2002; Linhares et al., 2000).  

Em países desenvolvidos, os principais fatores de risco relacionados às alterações do 

desenvolvimento infantil são os biológicos. Já em países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento, as alterações resultam da associação de fatores biológicos e 

sociais, ou seja, as crianças estão expostas a múltiplos riscos, enfrentando um duplo 

desafio: estão mais sujeitas a nascerem com baixo peso, seja por parto pré-termo e/ou 

atraso de crescimento intrauterino, e frequentemente vivem em ambientes familiares 

desfavoráveis, onde a estimulação e o suporte social são inadequados (Mancini et al., 

2004). Esta cadeia de eventos negativos faz com que as crianças tenham menor 

possibilidade de atingir o seu potencial máximo de crescimento e desenvolvimento 

(Pilz & Schermann, 2007).  

Neste sentido, as crianças prematuras são mais frágeis em ambientes desfavoráveis 

quando comparadas às nascidas a termo (Mancini et al., 2004) e nascidos com baixo 

peso tendencialmente vivem em ambientes familiares desfavoráveis, ausente de 

suporte social e com baixa estimulação, elevando o risco de atraso no 

desenvolvimento (Halpern et al., 1996).  

Martins et al. (2004) apresentaram um estudo onde indicaram fatores que podem estar 

associados à qualidade do ambiente e caraterísticas das crianças, verificando-se que 
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15% das crianças (97) viviam num ambiente negativo. Os oito fatores de risco foram o 

baixo orçamento familiar mensal, baixa escolaridade materna, sexo masculino, casas 

com mais de sete habitantes, mais de quatro irmãos, mãe fumadora na gestação, 

crianças que dormem na cama dos pais aos 4 anos e mães com presença de 

transtornos. 

Halpern et al. (2000) realizou um estudo onde o objetivo era verificar a prevalência de 

suspeita de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor em crianças com 12 meses, 

verificou-se que as crianças com menor rendimento mensal do agregado familiar 

mostraram duas vezes maior probabilidade de apresentarem atraso do 

desenvolvimento, relativamente as que apresentam rendimento mais alto. 

Relativamente à escolaridade da mãe, o risco aumenta quando a escolaridade diminuí. 

Outro item com grande significado (probabilidade de 90% de suspeita de atraso motor) 

crianças que vivem com mais de quatro irmãos. Em famílias com maior número de 

filhos, em geral, há menos estímulos para que as crianças desenvolvam o seu 

potencial de desenvolvimento, associando-se a menor disponibilidade materna para 

oferecer atenção à criança. 

Também o tipo de parto pode influenciar um adequado desenvolvimento psicomotor. A 

cesariana é o parto com maior incidência em Portugal (Rodrigues, 2014). Este envolve 

mais complicações e de maior gravidade para a mãe e para o filho, relativamente ao 

parto eutócico (Rodrigues, 2014) 

A recomendação da Organização Mundial de Saúde é para que um país realize 

até 15% dos seus partos através de cesariana. A média mundial é de 18%. Em 

Portugal, a taxa é de 30% em hospitais públicos e de 66% em hospitais privados 

(Borja – Santos, R. “Taxa de cesarianas nos hospitais públicos cai para 28% e volta a 

níveis de 2002”, Jornal Público online de 19/01/2015).  

O tipo de parto influencia o início da amamentação. Sendo por cesariana, é atrasado o 

começo da amamentação uma vez que é atrasado o contacto com a pele da mãe. Da 

mesma forma, que as mães sujeitas a cesariana amamentam menos tempo os seus 

filhos. Isto parece associado, a um maior nível de stresse materno. A amamentação é 

sugerida como promoção da saúde da criança, assim como uma estratégia positiva de 

copig para as mulheres (Rodrigues, 2014). A amamentação obriga à sucção, 

promovendo o desenvolvimento quanto à mobilidade e postura, das funções de 

respiração, mastigação, deglutição e articulação dos sons da fala (Rodrigues, 2014). O 

leite materno tem um efeito protetor que tende a manter-se pelos primeiros 10 anos, 

evitando assim o desenvolvimento de asma, eczema ou dermatites atópicas 

(Rodrigues, 2014). As crianças nascidas por parto cesariano apresentam mais 
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predisposição a distúrbios respiratórios. Isto deve-se à falta de contacto com a flora 

vaginal e fecal da mãe, comparativamente ao parto eutócico (Rodrigues, 2014).   

O comportamento do bebé também não é o ideal nas primeiras 24h no parto por 

cesariana. No entanto, não existem diferenças estatisticamente significativas no 

desenvolvimento de competências locomotoras, manipulativas, visuais, audição, 

linguagem, fala, interação social e cognitivas entre os nascidos de cesariana e os 

nascidos de parto eutócico aos 2 anos de idade (Rodrigues, 2014).  

Assim, havendo a necessidade de uma adequada intervenção, torna-se fundamental o 

uso de instrumentos, de modo a permitir o rastreio de situações anómalas e um 

encaminhamento ajustado ao perfil psicomotor da criança (Tecklin, 2002). O rastreio 

do desenvolvimento psicomotor deve ser um processo metódico que possibilite 

reconhecer atrasos ou desvios relativamente ao padrão normal (Bellman, Lingam & 

Aukett, 1996). Vários são os instrumentos de avaliação do desenvolvimento 

referenciados na literatura para a avaliação do desenvolvimento infantil (Mecca et al., 

2012; Fernandes, 2011; Vieira et al., 2009), tais como: Escala de Desenvolvimento de 

Gesell, Bayley Scale of Infant Development (atualmente designada por Bayley II), 

Exame Neurológico do Bebê a Termo, Teste de Denver, Teste de Triagem Sobre o 

Desenvolvimento de Milani- Comparetti, Gráfico do Desenvolvimento Motor de 

Zdanska-Brincken, Inventário Portage Operacionalizado, Escala de Avaliação do 

Comportamento do Neonato, Avaliação dos Movimentos da Criança (MAI), Avaliação 

Neurológica de Bebês Prematuros e a Termo, Peabody Developmental Motor Scale 

(Escala PDMS), Medida de Função Motora Ampla (GMFM), Test of Infant Motor 

Performance (TIMP), Escala Motora Infantil de Alberta (AIMS), Neurobehavioral 

Assessment of the Preterm Infant (NAPI) e Schedule of Growing Skills II (SGS-II). Este 

último teste, tem sido utilizado em Portugal na avaliação do desenvolvimento 

psicomotor, traduzido pela primeira vez em 2003 (Bellman, Lingam & Aukett, 1996) e 

validado à população portuguesa em 2014, onde foram avaliadas as qualidades 

psicométricas que evidenciaram uma boa consistência interna dos itens e fiabilidade 

da escala (Afonso, 2014).  
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III. Metodologia 

No presente capítulo é exibida a metodologia utilizada neste estudo, ao nível da 

conceção, planeamento e procedimentos usados para atingir os objetivos definidos. 

Para tal, é descrito o tipo de estudo, a amostra, os critérios de inclusão e exclusão, 

bem como, a definição das variáveis (dependentes e independentes), os instrumentos 

utilizados, os procedimentos e por fim, o tratamento de dados. 

3.1. Tipo de Estudo 

O presente estudo caracteriza-se como transversal, desenvolvimental e correlacional. 

O delineamento transversal é caracterizado pela seleção de sujeitos com a faixa etária 

pretendia. É desenvolvimental por caracterizar o comportamento das diferentes faixas 

etárias. O delineamento correlacional apresenta-se pela investigação de fatores do 

contexto ambiental das famílias e influências com o nível de desenvolvimento 

psicomotor das crianças (Thomas & Nelson, 2002). 

3.2. Amostra 

A amostra deste estudo inclui com idades compreendidas entre os 18 e os 42 meses, 

de ambos os sexos, que frequentam a consulta externa de Pediatria de um centro 

hospitalar do norte do país.  

Em seguida apresenta-se na tabela 1 a caracterização da amostra (idade em meses e 

sexo). 

Tabela 1- Caracterização da amostra segundo idade em meses e sexo 

Número de sujeitos 
n=100 

Idade (em meses) 
M= 30,57 ± 7,984 

Sexo 
Masculino                           Feminino 

  n=64                                    n=36 

 

A amostra foi constituída por 100 crianças com idade média de 30,57 meses (± 7,984), 

sendo 64 do sexo masculino e 36 do sexo feminino. As 100 crianças preenchiam os 

requisitos pra integrar a amostra. 

Foram estabelecidos como critérios de inclusão crianças residentes no distrito de Vila 

Real, ter idade cronológica entre 18 e 42 meses e ter o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido assinado pelos pais ou responsáveis.  
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Foram excluídas do estudo crianças com alterações neurológicas, síndromes 

genéticas ou malformações e crianças que apresentassem qualquer condição que 

comprometesse seu desempenho no dia da avaliação. 

A Tabela 2 caracteriza a amostra pela altura e peso atuais, pelo peso à nascença, 

tempo de gestação e tipo de parto. 

Tabela 2 - Caracterização das variáveis biológicas da amostra atuais e relativas ao nascimento. 

 

Como se verifica, o sexo feminino, apesar de nascer com peso mais elevado, 

atualmente é o grupo com menor peso. Também se observa maior tempo de gestação 

no sexo feminino, 38,06 semanas (±3,042), enquanto no sexo masculino esse tempo 

reduz para 37,43 semanas (±2,733).  

 

A tabela 3 caracteriza a amostra desta pesquisa tendo em conta as características do 

agregado familiar. 

 
Tabela 3 – Caracterização da amostra segundo o rendimento mensal do agregado familiar, tipo de 
habitação, tipologia da habitação, profissão do pai e profissão da mãe, escolaridade do pai, 
escolaridade da mãe e outras crianças na casa familiar, número de irmãos e posição ocupada na 
fratria. 
 

  % 

Rendimento mensal 

Inferior a 1000€ 34 % 

1000€-1500€ 48 % 

1500€-2500€ 14 % 

2500€-3500€ 4 % 

Tipologia da habitação 

T2 23 % 

T3 57 % 

T4 ou mais 6 % 

Tipo de habitação 
Casa individual 58 % 

Apartamento 42 % 

Escolaridade Pai 

1ºCiclo 2 % 

2ºCiclo 12 % 

3ºCiclo 11 % 

Secundário  31 % 

Superior 32 % 

Mestrado/Doutoramento 10 % 

 Masculino N= 64 Desvio Padrão Feminino N=36 Desvio Padrão 

Altura atual 
(centímetros) 

92,5 9,598 91,81 8,017 

Peso atual 
(Kg) 13,77 2,370 13,58 2,370 

Peso à Nascença 
(Kg) 2,985 0,633 3,038 0,379 

Tempo de gestação 
(semanas)  37,43 2,733 38,06 3,042 
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Mãe 

1ºCiclo 1 % 

2ºCiclo 4 % 

3ºCiclo  7 % 

Secundário 27% 

Superior  34 % 

Mestrado/Doutoramento 27 % 

Posição na Fratria 

Filho único 42 % 

Filho mais velho 46 % 

Filho do meio 6 % 

Tipo de Parto 

Eutócico 46% 

Cesariana 48% 

Fórceps 1% 

Ventosa 5% 

Outras crianças residentes 

0 crianças 50 % 

1 criança  37 % 

2 crianças  12 % 

3 ou mais crianças 1 % 

Família em que se enquadra 

Família Tradicional 86 % 

Família Monoparental 6 % 

Família Recomposta 5% 

Família Numerosa 3% 

Adultos residentes na habitação 

1 adulto 4 % 

2 adultos 82 % 

3 adultos  4 % 

4 ou mais adultos 2 % 

Frequência de jardim-de-infância 

Á mais de 12 meses                              36% 

À mais de 6 meses           21% 21% 

À menos de 6 meses                                     19% 

Nunca frequentou                                24% 

 

Assim, a percentagem mais elevada da amostra apresenta um rendimento mensal é 

de 1000€ a 1500€ (48%). Relativamente à tipologia da habitação, 57% vivem em T3 e 

a maior parte (58%) reside numa casa individual. A escolaridade parental apresenta 

maior percentagem, tanto em pais como em mães o ensino superior (32% e 34%, 

respetivamente). Quanto ao número de outras crianças que também vivem na casa 

familiar, 50% não têm outra criança a coabitar a casa. Como facilmente se observa, 

continuam a existir muitos filhos únicos (42%). Da amostra em estudo 46% são irmãos 

mais novos. Relativamente aos irmãos, são as do sexo feminino que mais estão 

presentes, 45%, ao contrário dos 19% de sexo masculino. 

3.3. Variáveis 

Foram consideradas variáveis independentes a idade da criança e as oportunidades 

no ambiente domiciliar para o desenvolvimento psicomotor. Como variáveis 

dependentes considerou-se o desempenho psicomotor e cognitivo avaliado por meio 

da escala SGS-II e as oportunidades no ambiente domiciliar para o desenvolvimento, 
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com o questionário AHEMD. Foram consideradas ainda no estudo algumas variáveis 

descritivas (características da família e da criança, incluindo, entre outras, a condição 

económica das famílias, a escolaridade dos pais, frequência ou não a creche, 

existência de irmãos, altura e peso atuais, peso à nascença e semanas de gestação). 

3.4. Instrumentos 

O instrumento utilizado para avaliar o nível de oportunidades para o desenvolvimento 

das crianças foi o questionário Affordances in the Home Enviroment for Motor 

Development: AHEMD – 18-42 meses. É um instrumento adequado à idade das 

crianças e que permite uma avaliação simples, rápida e eficaz das oportunidades 

(affordances) para o desenvolvimento motor na casa familiar. Trata-se de um 

questionário onde a parte inicial destinada à identificação das características ao 

ambiente familiar, sendo dividido em cinco subescalas: espaço exterior, espaço 

interior, variedade de estimulação, material de motricidade fina e material de 

motricidade grossa. A versão final do AHEMD para as idades dos 18-42 meses 

(atualmente validada para a população portuguesa) é constituída por uma parte inicial 

sobre a identificação da criança e família, e por 67 questões específicas sobre as 

affordances presentes na casa e que deverão ser respondidas pelos pais. As questões 

são compostas por respostas dicotómicas (sim/não), de escala tipo likert e de 

descrição de materiais. Foram incluídas imagens ilustrativas dos materiais, para que 

fosse mais compreensível a classificação usada (Rodrigues & Gabbard, 2008; 

Rodrigues et al., 2005; Rodrigues, 2005). Este instrumento foi criado no Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo, em Portugal, juntamente com o Laboratório de 

Desenvolvimento Motor da Texas (A&M University, EUA) com apoio do Laboratório de 

Pesquisa em Desenvolvimento Neuromotor da Universidade Metodista de Piracicaba, 

Brasil (Soares et al., 2013; Defilipo et al., 2012; Nobre et al., 2009; Rodrigues & 

Gabbard, 2005;). Além das questões pré existente, completou-se o enunciado com 

questões relativas ao número de irmãos, posição na fratria, tempo de gestação, tipo de 

parto, caracterização da família e acompanhamento médico específico (Anexo - 3).  

Após a aplicação do questionário, os dados recolhidos são introduzidos e classificados 

com o auxílio de uma aplicação do programa Microsoft Excel (AHEMD Calculador 

VPbeta 1.5 xls), elaborado pelos autores do projeto. Os resultados dos cinco fatores 

são classificados numa escala do tipo Likert, categorizada da seguinte forma: 1=“muito 

fraco”, 2=“fraco”, 3=“bom” e 4=“muito bom” (Rodrigues, 2005; Rodrigues et al., 2005). 

A análise do valor total obtém-se pela soma dos valores de cada uma das cinco 

affordances, resultando a seguinte interpretação apresentada nas Tabelas 4 e 5. 
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Tabela 4 - Interpretação do escore total AHEMD 

Soma dos valores parciais Escore total AHEMD Interpretação 

≤9 1 Baixa 

10≤16 2 Média 

17≤20 3 Alta 

Somando-se os valores dos cinco subfactores, obtém-se o valor total do AHEMD, 

podendo variar entre baixa (quando a quantidade de estimulação no ambiente familiar 

é reduzida), média (quando a quantidade de estimulação se apresenta como 

suficiente) e alta (quando a quantidade de estimulação é elevada). 

Tabela 5 - Interpretação das subescalas do AHEMD 

Subescalas Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 
Espaço Exterior 0.0 0.0-2.0 2.0-4.0 >4.0 

Espaço Interior <6.8 6.8-8.2 8.2-9.3 >9.3 

Variedade de Estimulação <11.0 11.0-12.5 12.5-13.5 >13.5 

Materiais de Motricidade Fina <37.0 37.0-51.0 51.0-67.0 >67.0 

Materiais de Motricidade Grossa <14.0 14.0-20.0 20.0-28.5 >28.5 
 

Somando-se os valores em cada subfactor, obtém-se um valor final que irá variar entre 

quatro níveis: 1=“muito fraco”, 2=“fraco”, 3=“bom” e 4=“muito bom”. 

O grau de desenvolvimento infantil das crianças participantes no presente estudo foi 

avaliado através da Schedule of Growing Skills II (SGS-II), traduzida para português 

como a Escala de Avaliação das Competências no Desenvolvimento Infantil (Bellman, 

Lingam & Aukett, 2010). Esta avaliação realiza-se através de pontuações obtidas nas 

diferentes competências do desenvolvimento avaliadas, podendo depois comparar os 

seus resultados com os resultados que seriam esperados para os pares da mesma 

idade de forma a perceber quais as suas áreas fortes, intermédias e fracas. É portanto 

um teste de referência à norma, aplicável a crianças dos 0 aos 60 meses que nos 

permite saber se a criança está a desenvolver-se segundo um padrão normal ou não. 

Este instrumento produz pontuações padronizadas em 10 áreas específicas de 

desenvolvimento humano (controlo postural passivo, controlo postural ativo, 

competências locomotoras, manipulativas, visuais, audição e linguagem, fala e 

linguagem, interação social, autonomia pessoal e cognição, extraída a partir das nove 

áreas existentes). O teste possui valores normativos para catorze grupos etários 

desde o primeiro mês aos sessenta meses. Os resultados são apresentados numa 

escala intervalar de idades desenvolvimentais. Ao converter os resultados em idades 

de desenvolvimento, obtém-se informação das áreas mais e menos fortes. A linha que 

define um atraso significativo é aquela em que a idade de desenvolvimento da criança 

é superior a um intervalo, abaixo da linha que representa a sua idade cronológica. Se 
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a criança apresentar resultados que se encontrem num intervalo abaixo da sua idade 

cronológica, os resultados podem ser questionáveis, sendo conduzida uma nova 

avaliação, dentro de 6 meses (Bellman et al., 2012). Sendo assim, a criança pode 

situar-se numa das seguintes categorias: (i) a sua idade de desenvolvimento está 

acima do resultado esperado para a sua idade cronológica (representado nos 

resultados da nossa pesquisa pelo sinal +); (ii) encontrar-se dentro dos limites normais 

do desenvolvimento (representado por 0) e (iii) a sua idade de desenvolvimento está 1 

ou mais intervalos de idade, abaixo da idade cronológica (representado pelo sinal -). 

A versão portuguesa da SGS-II (Anexo - 4) foi publicada pela primeira vez em 2003, 

sendo verificadas as qualidades psicométricas para crianças portuguesas por Afonso 

(2014).  

3.5. Procedimentos 

Inicialmente, foi contactada a instituição com intuito de pedir autorização para posterior 

realização de estudo através de solicitação escrita (Anexo 1) da organização do 

Mestrado de Educação Física e Desporto Escolar - Especialização no 

Desenvolvimento Infantil, identificando o trabalho e objetivos de estudo da pesquisa.  

Posteriormente, e durante sete meses, foi pedida a autorização aos pais de crianças 

com idades compreendidas entre os 18 e 42 meses que se dirigiam à instituição para 

realização de consultas. Após cedida a autorização, cada criança foi avaliada 

individualmente pelos itens administrados de acordo com instruções da SGS-II 

(Bellman et al., 2012) (Anexo 2), enquanto os pais respondiam ao questionário 

AHEMD (Anexo 3), permanecendo sempre com seus filhos na sala a fim de lhes 

proporcionar confiança e segurança.  

Quando os resultados da avaliação sugeriram atraso ou perturbação do 

desenvolvimento, a criança foi encaminhada para uma reavaliação ou avaliação mais 

específica. 

3.6. Tratamento de Dados 

Os dados foram submetidos à análise estatística com intuito de responder aos 

objetivos específicos designados nesta pesquisa.  

A continuação conduziu à análise descritiva do ambiente familiar das crianças do estudo 

através do questionário AHEMD. Foi realizado o tratamento estatístico descritivo, 

abordaram-se as características biopsicossociais dos pais e as oportunidades de 

estimulação no ambiente familiar em relação às subescalas. Para as variáveis 

categóricas, utilizou-se a frequência e a percentagem. Foram efetuados testes de 
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correlação entre o desempenho psicomotor e as diferentes subescalas, empregando-se 

o coeficiente de correlação de Pearson. 

Todas as análises estatísticas foram efetuadas usando o software SPSS for Windows, 

versão 23, o nível de significância estatístico foi de 5% (p<0,05) e para os coeficientes 

de correlação, como critérios de decisão foram considerados os valores acima de 0,60 

como indicativos de correlação forte; entre 0,30 e 0,60, correlações moderadas e os 

valores abaixo de 0,30, correlações pobres (Callegari-Jaques, 2003). 
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IV. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 
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IV. Apresentação de Resultados 

A apresentação dos resultados está organizada tendo em conta os objetivos definidos, 

a análise dos fatores do AHEMD, da avaliação da SGS-II e da análise da relação dos 

resultados do AHEMD e da SGS-II com as características individuais da amostra. 

 

Seguem-se na tabela 6 os resultados do questionário AHEMD total e dos seus 

subfactores. 

Tabela 6 - Resultados do questionário AHMED segundo características da criança e do ambiente 
familiar. 

 

Analisando os subfactores do AHEMD, observa-se que todos se encontram dentro dos 

padrões esperados. Quando se avaliam segundo níveis de qualidade, todos 

apresentam valores satisfatórios à exceção dos materiais de motricidade grossa e fina, 

que se revelam insuficientes.  

 

De forma mais minuciosa, assiste-se às oportunidades de estimulação de cada 

subfactor do questionário AHEMD, tendo em conta o sexo, família, frequência de 

jardim-de-infância, habitação, coabitação, posição na fratria e escolaridade dos pais, 

representado na tabela 7. 
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Valor Padrão 0-6 7-20 12-18 1-54 14-85 9-20 

Média / Desvio Padrão 2,21 
(±2,114) 

13,84 
(±2,037) 

14,59 
(±1,449) 

20,10 
(±16,655) 

47,36 
(±11,175) 

13,75 
(±2,552) 

Nível correspondente Nível 3 Nível 4 Nível 4 Nível 2 Nível 2 Média 

Mínimo 0 7 12 1 14 9 

Máximo 6 20 18 54 85 20 
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Tabela 7 - Oportunidades de estimulação de cada subfactor do questionário AHEMD, tendo em 
conta o sexo, família, frequência de jardim-de-infância, habitação, coabitação, posição na fratria e 
escolaridade dos pais. 
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Valor Padrão  0-6 7-20 12-18   14-85 1-54  9-20 

Sexo Feminino n=36 1,92 14,00 14,57   46,00 17,28 13,25 

Masculino n=64 2,37 13,75 14,61 48,13 21,69 14,03 

Família Tradicional n=86 2,03 14,61 13,81   20,95 48,71 13,83 

Monoparental n=6 4,00 14,63 15,68   17,00 45,83 14,50 

Recomposta n=5 3,60 13,85 12,76   13,60 29,80 12,80 

Numerosa n=3 1,33 15,17 12,87   12,67 41,00 11,67 

Jardim-
de-

infância 

Nunca frequentou      n=24   2,46   13,93  14,59  18,08   45,46   13,25 

À menos de 6 meses      n=19   2,58   13,43  14,38 17,53   43,42   13,26 

De 6 a 12 meses     n=21   1,57   13,28  14,65  23,10   49,71   13,81 

À mais de 12 meses     n=36   2,22   14,33  14,67   21,06   49,33   14,31 

Adultos 
na 

Habitação 

1   n=4 4,50 15,93 14,44 15,25 42,00 14,75 

2 n=82 2,07 13,74 14,65 20,10 47,71 13,74 

3 n=4 2,50 15,10 14,31 30,50 69,25 15,75 

4 n=8 2,50 13,46 14,47 18,75 39,38 12,75 

5 n=2 1,50 13,10 13,50 14,50 32,00 12,00 

Crianças 
na 

Habitação 

1 n=50 2,10 13,75 13,95 18,84 46,26 13,52 

2 n=37 2,35 13,90 5,22 22,73 50,89 14,41 

3 n=12 2,17 13,92 15,40 18,25 43,25 12,92 

5 n=1 3,00 15,60 13,75 8,00 21,00 11,00 

Habitação Apartamento n=42 1,07 13,57 14,57 20,48 49,26 13,50 

Casa Individual n=58 3,03 14,04 14,61 19,83 45,98 13,93 

Quartos 
Habitação 

2 n=23 3,00 12,28 14,21 17,22 44,57 13,70 

3 n=57 1,96 13,91 14,64 19,91 47,26 13,47 

4 n=14 1,64 14,46 14,96 21,79 48,29 14,14 

5+ n=6 2,83 17,78 14,79 29,00 56,83 15,67 

Posição 
na fratria 

Filho único n=42 1,98 13,85 13,99 18,86 45,71 13,62 

O mais novo n=46 2,13 13,72 15,11 22,24 51,07 13,87 

Irmão do meio n=5 3,00 14,62 14,55 18,20 42,80 14,00 

O mais velho n=5 3,20 14,36 15,40 16,00 38,60 14,00 

Gestação -37 semanas n=21 1,94 12,92 14,38 19,29 42,90 13,29 

+37semanas n=79 2,54 14,49 14,51 21,46 49,68 14,33 

Escolarid
ade Pai 

1ºCiclo n=2 2,50 12,30 12,50 22,50 48,50 12,50 

2ºCiclo n=12 2,17 13,62 14,67 12,83 39,83 11,92 

3ºCiclo n=11 ,82 12,55 14,98 20,73 50,36 13,36 

Secundário n=31 2,71 13,98 14,53 18,84 43,58 13,84 

Licenciatura n=32 2,00 13,84 14,59 20,31 48,31 13,75 

Mestrado ou 
Doutoramento 

n=10 2,40 14,91 14,78 30,60 59,40 15,90 

Escolarid
ade Mãe 

1ºCiclo n=1 1,00 13,00 13,00 37,00 76,00 16,00 

2ºCiclo n=4 3,25 13,45 14,81 19,00 48,50 13,25 

3ºCiclo n=7 1,71 12,99 14,32 16,14 42,57 12,29 

Secundário n=27 2,19 13,58 14,66 17,04 43,07 13,37 

Licenciatura n=34 2,56 14,47 14,86 21,41 47,26 14,09 

Mestrado ou 
Doutoramento 

n=27 1,81 13,62 14,29 22,07 51,78 14,07 
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Tendo em conta o sexo, é o sexo masculino que apresenta maior estimulação em 

quase todos os subfactores do AHEMD, à exceção do espaço interior. Relativamente 

ao tipo de família, é a família monoparental que apresenta valores mais elevados de 

estimulação no ambiente familiar. A frequência do jardim-de-infância sugere que quem 

frequenta jardim-de-infância também tem mais oportunidades de estimulação no 

ambiente familiar. O número de adultos na habitação, indica que quanto menos 

adultos na habitação maior as oportunidades de estimulação. A existência de um 

irmão é fundamental a uma estimulação mais eficiente, visto que é na presença de 

duas crianças que a estimulação é maior. No entanto, quando existem muitas crianças 

no ambiente familiar (cinco ou mais) as oportunidades reduzem consideravelmente. É 

a casa individual que oferece uma melhor estimulação. No entanto os materiais de 

motricidade fina e motricidade grossa existem em maior quantidade no apartamento. A 

habitação com cinco ou mais quartos surge como a mais estimulante, seguindo-se a 

habitação com quatro quartos. Analisando a posição na fratria diz-nos que ser “o irmão 

mais velho” ou “o irmão do meio” tem mais oportunidades de estimulação. Ser “filho 

único” é visivelmente mais pobre a nível de estímulos. Comparando com o tempo de 

gestação, ser prematuro não significa mais estímulos para um melhor 

desenvolvimento. Estas crianças apresentam valores inferiores em todos os 

subfactores. Analisando a escolaridade do pai, é visível que quanto maior a 

escolaridade maior a oferta de estimulação. Acontecendo o mesmo com a 

escolaridade da mãe. 

Seguem-se, na tabela 8, os resultados do desenvolvimento psicomotor analisados 

pela Escala SGS-II. 

Tabela 8 – Resultados das competências psicomotoras avaliadas pela Escala SGS-II 
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Valor 
padrão 13-14 18-20 16 14-15 15-16 18-19 14-15 20-23 

Média / 
Desvio 
Padrão 

12,67 
(±3,150) 

18,05 
(±4,396 

16,48 
(±3,047) 

14,64 
(±3,338) 

15,33 
(±3,012) 

19,21 
(±3,295) 

14,60 
(±4,682) 

   19,50 
(±7,367) 

Mínimo 2 7 7 6 6 9 6 3 

Máximo 18 28 20 21 22 24 23 34 
 

Analisando as competências registadas em 100 crianças, observa-se que as 

competências locomotoras e as competências cognitivas se encontram abaixo do 
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esperado; as competências manipulativas encontram-se no limiar do padronizado. E, 

por sua vez, as competências de interação social encontram-se acima do esperado. 

Na tabela que se segue, tabela 9, encontram-se as características psicomotoras da 

amostra tendo em conta o género, família, a frequência do jardim-de-infância, o 

número de adultos na habitação, o número de crianças na habitação, habitação, 

posição na fratria e escolaridade do pai e da mãe. 

Tabela 9- Características da amostra tendo em conta as competências psicomotoras. 
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          Valor padrão  13-14 18-20     16  14-15 15-16  18-19  14-15  20-23 

Amostra total    n=100 12,67 18,05 16,48 14,64   15,33   19,21   14,60   19,50 

Género Feminino n=36 12,31 18,81 16,69 15,19   15,25 19,17 14,53 20,39 

Masculino n=64 12,88    17,63 16,63 14,33 15,38 19,23 14,64 19,00 

Família Tradicional n=86 12,53 17,91 16,44 14,57 15,09 19,03 14,44 19,42 

Monoparental n=6 13,33 20,83 17,50 15,67 18,17 21,33 17,33 22,33 

Recomposta n=5 12,20 16,60 14,60 13,00 14,00 18,00 12,00 15,80 

Numerosa n=3 16,00 19,00 18,67 17,33 18,67 22,00 18,00 22,67 

Jardim-de-
infância 

S/frequência n=24 12,79 16,38 16,13 14,38 15,13 18,63 15,13 17,25 

- de 6 meses n=19 13,58 19,74 17,16 15,32 16,37 19,74 15,21 21,74 

6 a 12 meses n=21 12,48 18,29 16,71 14,43 14,86 18,95 14,48 19,95 

+ de 12 meses n=36 12,22 18,14 16,22 14,48 15,19 19,47 14,00 19,56 

Adultos  
na 
Habitação 

1 n=4 13,25 21,50 18,25 15,50 18,25 21,00 16,50 22,75 

2 n=82 12,56 18,16 16,44 14,56 15,13 19,23 14,54 19,66 

3 n=4 14,50 17,75 18,00 17,00 16,25 19,50 15,75 21,25 

4 n=8 12,00 15,25 15,00 13,13 14,38 17,25 13,38 15,50 

5 n=2 15,00 18,50 17,50 17,50 19,50 22,00 16,00 19,50 

Crianças 
na 
Habitação 

1 n=50 12,68 18,50 16,64 14,82 15,60 19,46 14,52 20,10 

2 n=37 12,68 17,68 16,68 14,76 15,35 19,32 14,49 19,19 

3 n=12 12,75 17,67 15,67 13,83 14,25 18,00 15,08 18,83 

5 n=1 11,00 14,00 11,00 11,00 14,00 17,00 17,00 9,00 

Habitação Apartamento n=42 12,24 17,55 16,19 14,43 15,14 19,19 14,10 18,74 

Casa Individual n=58 12,98 18,41 16,69 14,79 15,47 19,22 14,97 20,05 

Quartos 
da 
Habitação 

2 n=23 13,22 19,87 16,91 15,26 15,83 19,57 14,43 21,22 

3 n=57 12,32 17,35 16,28 14,32 14,93 19,00 14,33 19,04 

4 n=14 11,86 15,50 15,43 13,50 14,86 18,36 14,36 15,14 

5+ n=6 15,83 23,67 19,17 18,00 18,33 21,83 18,33 27,50 

Fratria Filho único n=42 12,36 18,29 16,64 14,69 15,55 19,19 14,50 19,74 

O mais novo n=46 12,43 17,09 16,20 14,37 14,72 18,78 14,20 18,43 

Irmão do meio n=5 15,60 22,60 18,40 15,80 17,00 21,40 18,20 25,80 

O mais velho n=5 12,40 16,40 14,80 13,80 16,00 19,20 14,60 15,20 

Gestação -37 semanas n=21 11,94 16,15 14,77 12,83 14,50 18,15 13,86 15,94 

 +37semanas n=79 12,56 19,05 14,39 15,09 15,46 19,48 15,50 20,74 

Es
co

la
rid

ad
e 

Pa
i 1ºCiclo n=2 10,00 14,00 14,00 13,00 12,00 17,50 9,50 13,50 

2ºCiclo n=12 12,75 17,42 15,75 14,17 15,08 18,50 16,08 18,67 

3ºCiclo n=11 12,91 17,09 15,91 14,00 14,64 17,36 14,18 17,45 

Secundário n=31 12,90 18,45 16,52 14,77 15,61 19,81 14,97 20,06 

Licenciatura n=32 12,91 18,41 16,72 14,97 15,53 19,69 14,69 20,28 

Mestrado ou 
Doutoramento n=10 10,80 17,40 17,00 14,10 14,50 18,70 12,00 18,90 
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Es
co

la
rid

ad
e 

M
ãe

 1ºCiclo n=1 12,00 17,00 17,00 17,00 16,00 20,00 13,00 20,00 

2ºCiclo n=4 13,00 16,50 16,50 14,50 14,75 18,00 16,75 20,00 

3ºCiclo n=7 13,43 18,57 17,00 15,00 15,57 18,00 13,71 19,86 

Secundário n=27 13,48 19,19 17,07 15,04 16,22 20,19 16,67 20,96 

Licenciatura n=34 12,32 17,00 15,97 14,15 15,00 19,03 13,85 18,00 

Mestrado ou 
Doutoramento n=27 12,07 18,37 16,37 14,70 14,85 18,93 13,44 19,74 

R
en

di
m

en
to

 
M

en
sa

l 

-1000€ n=34 12,97 18,24 16,82 14,85 15,29 19,50 14,97 20,12 

1000 a 1500€ n=48 13,02 18,48 16,55 14,98 15,58 19,52 15,25 19,98 

1500 a 2500€ n=14 11,14 16,21 15,00 12,57 13,21 17,71 11,36 16,00 

Acima de 
2500€ 

n=4 11,25 17,75 17,75 16,00 15,75 18,25 15,00 20,75 

 

Tendo em conta o género, de uma forma geral, não existem grandes discrepâncias. 

Ambos apresentam valores inferiores ao esperado na competência locomotora. No 

entanto o género masculino apresenta valores inferiores nas competências 

manipulativas, audição e linguagem, e competências cognitivas. Entre 7 e 25 famílias, 

necessitam vigiar o desenvolvimento de competências e 7 famílias deviam estar já a 

ser acompanhadas por técnicos especializados. A nível familiar as famílias 

recompostas apresentam um desempenho inferior em todas as competências. As 

famílias numerosas exibem competências mais desenvolvidas à exceção das 

competências manipulativas. As famílias tradicionais são as mais frequentes na 

amostra, no entanto apresentam competências locomotoras, manipulativas e 

cognitivas abaixo do esperado. Comparando a frequência de jardim-de-infância, as 

crianças que nunca o frequentaram apresentam competências inferiores relativamente 

às crianças que frequentam. As famílias que têm 5 ou mais adultos na habitação 

surgem com competências mais desenvolvidas, à exceção das manipulativas e visuais 

que estão bem desenvolvidas em famílias em que só existe um adulto na habitação. 

No que confere ao tipo de habitação, a casa individual e as casas com mais quartos 

surgem como facilitadoras no desenvolvimento de competências. A posição na fratria 

sugere que ser o filho do meio ou o mais novo é benéfico para o desenvolvimento de 

competências. Relativamente ao tempo de gestação, nascer depois das 37 semanas 

parece refletir-se numa melhor aquisição de competências. No que confere à 

escolaridade dos pais, é a licenciatura do pai e o ensino secundário da mãe que 

sugerem filhos com competências mais desenvolvidas. De salientar que a 

competências cognitiva esta desenvolvida de forma semelhante independentemente 

da escolaridade dos pais. Analisando as competências segundo o rendimento do 

agregado familiar, são as famílias com rendimentos de 1000 a 1500€ que melhor 

desenvolvem a autonomia, a interação social, as habilidades locomotoras e 

manipulativas. As famílias com rendimento superiores a 2500€ apresentam melhor 

desempenho cognitivo, na fala, audição, linguagem e visão.  
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Após a análise dos resultados da Escala SGS-II, obteve-se informação das áreas mais 

e menos fortes segundo a idade de desenvolvimento da criança, como se observa na 

tabela 10. 

 

Tabela 10 - Análise dos resultados das competências psicomotoras, da amostra, tendo em conta 
as classificações atraso significativo, necessário vigiar, padrão normal e acima do normal.  
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Atraso significativo 6 3 3 7 2 2 3 3 

Necessário Vigiar 11 25 14 11 17 7 20 11 

Padrão Normal 57 51 23 39 53 45 28 37 

Acima do Normal 27 21 55 46 28 27 49 25 

 

Analisando o desempenho da amostra, observa-se a existência de algumas crianças 

com uma execução muito abaixo da esperada, assim como a existência de um número 

ainda maior de crianças a necessitar de nova avaliação, nos próximos meses. É ainda 

notável nas competências visuais, audição e linguagem e autonomia, um desempenho 

acima da média em quase 50% das crianças. 

 

Depois de analisar os valores médios apresentados, correlacionaram-se variáveis 

independentes e dependentes adotadas neste estudo, descritas na tabela 11. 

 

Tabela 11 - Correlação de subfactores do AHEMD com as características do ambiente familiar das 
crianças.  

 Rendimento 
mensal 

    Tipo de 
habitação 

Número de 
Quartos 

Escolaridade 
do pai 

Escolaridade 
da mãe 

Espaço Exterior ,057   ,461** -,113 ,049 -,045 

Espaço Interior ,117 ,116   ,581** ,213* ,094 

Variedade de 
Estimulação -,014 ,016 ,146 ,057 -,015 

Materiais de 
Motricidade Fina ,254* -,098 ,148 ,207* ,094 

Materiais de 
Motricidade Grossa  ,274** -,029   ,227* ,276** ,143 

AHEMD Total ,233* ,084 ,150 ,324** ,129 

* A correlação é significativa no nível 0,05 (Bilateral) 
** A correlação é significativa no nível 0,01 (Bilateral) 
 

Correlacionando os subfactores do AHEMD, observa-se uma relação significativa do 

rendimento mensal com os materiais de motricidade fina, dos materiais de motricidade 

grossa e do AHEMD total. Da mesma forma existe uma relação estatisticamente 

significativa entre o tipo de habitação com o espaço exterior, o número de quartos com 
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o espaço interior e os materiais de motricidade grossa. A escolaridade do pai 

correlaciona-se com o espaço interior, materiais de motricidade fina, materiais de 

motricidade grossa e AHEMD total. Por sua vez a escolaridade da mãe não apresenta 

qualquer tipo de correlação. 

Tendo em conta o desenvolvimento verificado por cada criança importa analisar as 

possíveis relações com as características próprias e das oportunidades de 

estimulação, descritas na tabela 12. 

Tabela 12 - Correlação do desenvolvimento das competências apresentadas, da Escala SGS-II com 
as características individuais, ambiente familiar e das oportunidades de estimulação da amostra.  
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Desenvolvimento 
locomotor 

 ,085 -,209* ,151 ,182 -,116 ,105 ,145 ,069 ,186 ,138 ,149 

Desenvolvimento 
manipulativo 

-,248* ,025 ,329** ,250* -,057 ,199* ,118 ,000 ,186 ,126 ,211* 

Desenvolvimento 
visual 

,049 -,228* ,336** ,060 -,079 ,108 ,170 ,017 ,282** ,234* ,252* 

Desenvolvimento 
audição e 
linguagem 

-,168 -,218* ,271** ,149 -,058 ,164 ,138 ,033 ,283** ,200* ,219* 

Desenvolvimento 
fala e linguagem 

,074 -,221* ,274** ,075 -,135 ,071 ,179 ,088 ,182 ,105 ,153 

Desenvolvimento 
interação social 

-,018 -,061 ,333** ,217* -,101 ,099 ,136 -,009 ,246* ,175 ,211* 

Desenvolvimento 
autonomia 

,021 -,075 ,049 -,011 -,090 ,144 ,183 ,001 ,234* ,134 ,155 

Desenvolvimento 
cognitivo 

-,075 -,061 ,306** ,138 -,074 ,175 ,133 ,003 ,230* ,146 ,222* 

* A correlação é significativa no nível 0,05 (Bilateral) 
** A correlação é significativa no nível 0,01 (Bilateral) 

 

Analisando o desenvolvimento da amostra no desempenho de competências, observa-

se que o género e o tempo de gestação estão relacionados com o desempenho 

manipulativo. Por sua vez, o tipo de parto parece influenciar o desenvolvimento 

locomotor, o desempenho visual, audição e linguagem e fala e linguagem. A 

escolaridade do pai surge correlacionada com quase todas as competências à 

exceção de desenvolvimento locomotor e autonomia. A escolaridade da mãe influencia 

o desenvolvimento manipulativo e a interação social. Já o espaço exterior surge 

relacionado com o desenvolvimento manipulativo. Por sua vez o espaço interior e a 

variedade de estimulação não têm qualquer correlação. Os materiais de motricidade 

fina surgem correlacionados com todas as competências à exceção das locomotoras, 
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visuais e fala e linguagem. A motricidade grossa apresenta uma forte ligação com as 

competências visuais e audição e linguagem. Por fim, o AHEMD total surge com forte 

influência em todas as competências, à exceção da autonomia e a competência 

locomotora. 
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V. Discussão de Resultados 

A herança genética determina o quão fácil, ou não, é o processo de aprender. O 

ambiente é crucial para que a criança desenvolva todas as suas potencialidades, ou 

seja, determina até onde a criança poderá chegar (Sibley & Etnier, 2003). 

Promovendo-se um ambiente saudável para a criança, é conseguir desafiá-la sem 

desmotivá-la, evitando exageros ou negligência (Wolfe & Bell, 2007). 

O desenvolvimento psicomotor está dependente de vários fatores biológicos, 

ambientais, psicossociais, de estimulação, entre outros (Amorim et al.,2009). Quando 

alguns destes fatores se revela comprometido, o risco de a criança apresentar atraso 

de desenvolvimento é elevado (Halpern et al., 2000). 

Desta forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar o desempenho de 

competências psicomotoras de crianças dos 18 aos 42 meses e verificar qual a 

estimulação oferecida no ambiente familiar.  

Para analisar a quantidade e qualidade das oportunidades presentes no ambiente 

familiar utilizou-se o questionário AHEMD. Referente aos valores obtidos para cada 

subescala de forma independente, foram classificados numa escala do tipo Likert, 

categorizada da seguinte forma: “1-muito fraco”, “2-fraco”, “3-bom” e “4-muito bom” 

(Rodrigues et al., 2005; Schobert, 2008). 

Tendo em conta os resultados do questionário AHMED, a amostra apresentou para o 

espaço exterior um valor médio de 2,21, classificado como nível 3; o espaço interior 

obteve o valor médio de 13,84, classificado com o nível 4; a variedade de estimulação 

somou o valor médio de 14,59, classificado com o nível 4; os materiais de motricidade 

grossa obtiveram o valor médio de 47,36, classificado com o nível 2; os materiais de 

motricidade fina alcançaram o valor médio de 20,10, classificado com o nível 2.  

Somando todos os subfactores, o AHEMD Total apresentou para a amostra o valor 

médio de 13,75, classificado como Médio, o que representa um valor médio de 

estimulação no ambiente familiar, de acordo com o índice classificativo de Rodrigues 

et al. (2005) e Rodrigues (2005). Este valor espelha as oportunidades de estimulação 

quer qualitativas da casa, no que concerne ao espaço exterior, espaço interior, 

variedade de estimulação e materiais de motricidade grossa e fina (Rodrigues & 

Gabbard, 2007). O valor médio evidencia que as affordances oferecidas pela casa a 

nível das oportunidades de estimulação são suficientes para o desenvolvimento 

satisfatório do comportamento psicomotor, indo de encontro aos resultados obtidos por 

outros estudos que utilizaram o mesmo instrumento, tendo apresentado resultados 

globais dentro deste limite (Rodrigues, 2005; Schobert, 2008; Rodrigues & Gabbard, 
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2008; Haydari et al., 2009). Tendo em conta as oportunidades de estimulação do 

ambiente familiar, Caçola et al. (2011) reportam correlação moderada positiva e 

significativa (r=0,23; p<0,05) entre o desenvolvimento infantil apresentado e AHEMD-

IS valor total. 

Analisando os resultados das competências psicomotoras, verificadas pela escala 

SGS-II, a amostra apresenta valores abaixo do esperado para a idade cronológica nas 

competências locomotoras e cognitivas (12,76 e 19,50 ao invés de 13 a 14 e 20 a 23, 

respetivamente). Por sua vez, as competências manipulativas, apesar de se 

encontrarem dentro dos valores esperados (18 a 20), apresentam um valor muito 

limiar (18,05). Estando as competências visuais, fala e linguagem, audição e 

linguagem e autonomia, dentro dos valores espectados, apresentando-se a 

competência interação social com desenvolvimento superior (19,21, quando o valor 

normativo se situa entre 18 e 19).  

Estes resultados são preocupantes uma vez que, nestas idades, todas as tarefas 

desenvolvimentais relativas ao desenvolvimento psicomotor estão em fase de 

consolidação (Williams & Hodges, 2005). 

Em primeira instância, o desenvolvimento deficitário das competências locomotoras e 

cognitivas pode relacionar-se com a quantidade e qualidade dos materiais que 

estimulam o desenvolvimento da motricidade que, por sua vez, surgem como pouco 

estimulantes. Os “materiais de motricidade fina” e “materiais de motricidade grossa” 

salientam-se como os itens onde ocorrem menores oportunidades para o 

desenvolvimento psicomotor, sendo considerados como reduzidos. A disponibilidade 

de materiais que estimulam o desenvolvimento das habilidades (brinquedos e 

materiais de jogo) é visto na literatura como um dos fatores que mais influencia o 

desenvolvimento psicomotor das crianças (Afonso, 2014). Adotando a perspetiva 

holística do desenvolvimento, a falta de experiência adequada pode comprometer o 

desenvolvimento posterior da criança, não só nos padrões motores (Ahnert & 

Schneider, 2007), mas também cognitivos, emocionais e sociais (Sibley & Etnier, 

2003; Wolfe & Bell, 2007). É comum ouvirem-se comentários de que a cultura 

portuguesa valoriza preferencialmente a motricidade fina, sugerindo serem 

comportamentos mais valorizados socialmente (Saraiva & Rodrigues, 2005). Mas de 

facto, analisando o desempenho da motricidade grossa das crianças portuguesas com 

crianças norte-americanas, observa-se um desempenho superior na cultura americana 

(Saraiva & Rodrigues, 2005). Em Portugal, não existem hábitos que favoreçam o 

desenvolvimento da motricidade global. Atualmente as crianças preferem ficar em 

casa a ver televisão, a jogar videojogos, no Tablet, no telemóvel, em vez de correr, 
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andar de bicicleta, jogar futebol, ou qualquer outra atividade ao ar livre. Segundo 

Xavier (2009) o quintal da casa é um dos locais preferidos para a brincadeira 

espontânea de crianças em idade escolar. Esta troca de interesses conduz à falta de 

experiência adequada pode comprometer o desenvolvimento posterior da criança 

(Ahnert & Schneider, 2007; Williams & Hodges, 2005; Sibley & Etnier, 2003). 

No presente estudo observou-se que o sexo masculino apresentou valores abaixo do 

esperado nas competências locomotoras, manipulativas e cognitivas, enquanto o sexo 

feminino apresentou valores abaixo do esperado apenas nas competências 

locomotoras. Muito provavelmente porque o sexo masculino apresenta maior oferta de 

estimulação no espaço exterior, variedade de estimulação, materiais de motricidade 

fina e grossa assim com o resultado do AHEMD total. O sexo feminino surge com 

melhores oportunidade no espaço interior, não se apresentando estatisticamente 

significativas estas diferenças. Tal surge relacionado com o desenvolvimento de 

competências locomotoras melhor desempenhadas no sexo masculino do que no sexo 

feminino. Estes resultados podem ainda relacionar-se com a inexistência de qualquer 

enviesamento deste instrumento relativamente ao género, o que foi comprovado por 

Rodrigues & Gabbard (2008) que confirmaram a invariância do AHEMD na 

organização das affordances motoras independentemente de elas pertencerem a 

crianças do género masculino ou feminino. As competências locomotoras surgem com 

um valor mais elevado nos meninos, porque geralmente nestas idades a grande 

maioria das tarefas são ainda pouco diferenciadas entre géneros Eickman (2007). É 

dada primazia a tarefas dentro de casa, tanto pela tipologia das atividades como pela 

proteção parental (Afonso,2014). Segundo Osorio et al. (2010), são propostas tarefas 

mais globalizantes em termos motores aos meninos e mais específicas e refinadas às 

meninas, o que vai ao encontro aos resultados obtidos nesta investigação. Na ótica de 

Schobert (2008) nestas idades não se registam diferenças de género no desempenho 

psicomotor, o que pode ser justificado pelo facto de a nível físico rapazes e raparigas 

serem idênticos, indo de encontro à literatura que expressa não haver predominância 

da variável género na execução das habilidades motoras nestas idades (Schobert, 

2008; Berleze et al., 2007; Saraiva e Rodrigues, 2007; Valentini, 2002). 

Tanto o sexo feminino como o sexo masculino apresentam valores acima do esperado 

na competência na interação social. Esta capacidade depende da promoção de 

atividades que estimulem o interesse das crianças nas brincadeiras com os seus 

pares, o cumprimento de regras, uma adequada comunicação e destreza na 

realização de tarefas de caráter dinâmico (Bellman et al., 2012). O convívio social é 

um ponto que merece destaque, pois está relacionado com a qualidade na variedade 

de estimulação. Na brincadeira entre os pares possibilita que a criança vivencie 
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situações, realize questionamentos e formule estratégias para superar determinado 

problema (Cordazzo & Vieira, 2007). É nesse momento que ela formula as relações de 

causa-efeito. Numa atmosfera com segurança emocional e ausência de perigo, a 

criança é quem vai encontrar soluções baseadas em seus erros e acertos, 

aprendendo, dessa maneira, as normas sociais vigentes no seu meio relacional 

(Cordazzo & Vieira, 2007). 

Analisando os valores obtidos resultantes da avaliação da Escala SGS-II para todas as 

competências, entre 2 a 6 crianças apresentam competências que revelam atraso de 

desenvolvimento, 7 a 25 crianças apresentam competências com valores 

questionáveis e deveriam repetir a avaliação nos próximos meses para ser analisada o 

desenvolvimento e verificar se é necessária alguma intervenção específica. Do total da 

amostra, 23 a 57 crianças apresentam competências com valores dentro dos padrões 

esperados e 21 a 49 crianças apresentam competências com valores acima do 

esperado. 

A prematuridade, o nível intelectual dos pais e o estatuto socioeconómico são 

reconhecidos como fatores intervenientes nas oportunidades facilitadoras para um 

efetivo desenvolvimento psicomotor (Afonso, 2014; Pereira, 2013; Santos et al.,2009; 

Ronque et al.,2007; Rodrigues, 2005; Halpern et al., 2002). O presente estudo vem 

assim corroborar os estudos realizados pelos autores supracitados.  

A prematuridade tem sido referida como fator de risco para atraso de desenvolvimento 

em alguns estudos (Koutra et al., 2012; Eldridge, 2010), sendo visível neste estudo 

que em todos os fatores o desenvolvimento é inferior, comparativamente a crianças 

nascidas a termo. Tendo em conta o tempo de gestação, ser uma criança prematura 

não se mostrou sinónimo de maior estimulação por parte da família. A estimulação 

nestas famílias é inferior, em todos os subfactores do AHEMD, às crianças nascidas a 

termo.  

No presente estudo, 48% das crianças nasceram por cesariana e 46% por parto 

eutócico. O tipo de parto surge com correlação significativa negativa nas competências 

locomotoras (p=-,209*), competências visuais (p=-,228*), com as competências 

audição e linguagem (p=-,218*) e nas competências fala e linguagem (p=-,221*). Tal 

como Rodrigues (2014), não restam dúvidas que são os partos eutócicos, aqueles que 

beneficiam um saudável desenvolvimento psicomotor das crianças. O parto por 

cesariana, apesar do parto que ocorre com maior frequência, não apresenta nenhuma 

competência com melhor classificação. O presente estudo vem assim contestar Koutra 

et al. (2012) que sugere que o tipo de parto não tem associação com o 

desenvolvimento de crianças. 
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A escolaridade dos pais exerce influência sobre as oportunidades de emprego, que 

está intimamente ligado à condição socioeconómica e, por conseguinte, condiciona a 

moradia, saúde e educação do ser humano, assim como o poder aquisitivo das 

famílias que poderão oferecer estímulos adequados para favorecer o desenvolvimento 

da criança (Rodrigues & Gabbard, 2007; Maria-Mengel & Linhares, 2007; Papalia, 

Olds & Feldman, 2006; Monteiro & Freitas, 2000) 

Analisando a escolaridade do pai, a licenciatura e o 3ºCiclo que apresentam, em 

média, valores mais elevados no desempenho de competências das crianças, à 

exceção da competência autonomia, que surge mais desenvolvida quando o pai tem o 

2ºCiclo. Pais com mestrado ou doutoramento têm filhos com desempenho mais baixo 

nas competências locomotoras, fala e linguagem e autonomia. Por sua vez, pais com 

o 1ºCiclos de escolaridade apresentam os valores inferiores no desenvolvimento de 

todas as competências.  

A escolaridade do pai surge ligada aos “materiais de motricidade fina”. Pode perceber-

se através dos dados obtidos que quanto maior a escolaridade do pai, maior é o 

rendimento mensal, que por sua vez, faz um investimento superior neste tipo de 

equipamento. A escolaridade do pai apresentou associação significativa com as 

oportunidades para o desenvolvimento psicomotor. De acordo com Santos et al. 

(2009), a baixa escolaridade do pai é considerada um fator de risco para o 

desenvolvimento, pois mostrou-se associada com o atraso nas habilidades motoras de 

locomoção. Estudos sugerem que quanto maior o nível de escolaridade do pai, melhor 

poderá ser seu emprego e o seu rendimento mensal, permitindo oferecer melhores 

condições estruturais para o adequado desenvolvimento motor (Defilipo, 2012). Isso 

justifica o facto de os pais com 1º Ciclo oferecerem o espaço exterior mais rico, os pais 

com mestrado ou doutoramento oferecerem o espaço interior, materiais de motricidade 

fina e grossa resultando no AHEMD Total com valor mais elevado, pais com 3ºCiclo 

oferecerem maior variedade de estimulação e os pais com 2º Ciclo que oferecerem um 

ambiente familiar mais pobre em estímulos.  

Relativamente à escolaridade da mãe, o espaço exterior surge mais rico nas mães 

com 2º ciclo, os ambientes mais estimulantes são em famílias onde a mãe é licenciada 

ou mestrada ou doutorada. E o ambiente menos estimulante existe nas famílias onde 

a mãe tem o 3º ciclo de escolaridade. O maior grau de escolaridade da mãe está ainda 

associado a oportunidade de estímulos ambientais mais reduzidos. Tal resultado 

parece ser explicado pelo facto de as mães com maior grau de escolaridade se 

encontrarem mais ausentes devido ao trabalho, maior rendimento mensal, logo o 

poder de compra superior o que se traduz em muitos estímulos mas que na prática 
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não são usados (Defilipo, 2012; Linhares, 2007). No estudo de Martins et al. (2004), 

mães com maior nível de escolaridade também alcançaram uma percentagem inferior 

de ambiente de risco. Halpern et al. (2000) afirmam que o risco de atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor aumenta conforme diminui a escolaridade da mãe. 

Assim, o nível da escolaridade materna parece interferir positivamente na qualidade da 

estimulação ambiental recebida pela criança.  

No presente estudo não houve associação significativa entre a escolaridade materna 

com os subfactores do questionário tal como verificaram Andrade et al. (2005) e 

Martins et al. (2004).   

Para Osório et al. (2010) a resposta emocional e verbal da mãe influencia 

significativamente o desempenho motor, tanto grosso como fino, a par da estimulação 

total recebida na casa familiar proporcionada por uma maior quantidade de materiais 

de jogo disponíveis e de um maior envolvimento materno. Esta presença qualitativa da 

mãe pode justificar, de alguma forma, os resultados encontrados no presente estudo, 

que revelam uma correlação negativa estatisticamente significativa entre a 

escolaridade da mãe e a motricidade fina. 

O facto de as crianças serem cuidadas por pais com união estável e contar com 

estímulos positivos no lar parece constituir-se em mecanismos protetores no contexto 

da adversidade psicossocial em que algumas famílias vivem (Defilipo et al., 2012). A 

família, além de ser responsável pelos cuidados, deve proporcionar os estímulos 

necessários para o crescimento e desenvolvimento infantil. Além disso, deve garantir à 

criança as necessidades fisiológicas, afetivas, cognitivas, além de segurança e 

estabilidade (Andrade et al., 2005). Atualmente existem novos arranjos de família 

diferenças nucleares, que independentemente de como se estrutura, desempenha o 

papel de mediadora entre a criança e a sociedade, constituindo um meio relacional 

(Bronfenbrenner, 2002). 

No presente estudo, a família tradicional (n=86) apresenta valores inferiores aos 

padronizados no que concerne às competências locomotoras, competências 

manipulativas e competências cognitivas. São as famílias recompostas (n=5) que 

apresentam valores inferiores em quase todas as competências, exceto na 

competência interação social em que apresenta um valor limiar. As famílias 

monoparentais (n=6) e famílias numerosas (n=3) surgem com competências 

desenvolvidas acima do esperado, sendo valores questionáveis dado o reduzido 

número de amostra.  
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A literatura sugere influência positiva da coabitação dos pais, contrariando parte dos 

resultados do presente estudo. A estrutura familiar tem sofrido transformações, 

surgindo novos arranjos (Andrade et al., 2005), porém poucas investigações têm sido 

conduzidas nesse sentido. A presença do pai dá suporte emocional e prático à mãe, 

influenciando no desempenho da função materna (Andrade et al., 2005), na 

sensibilidade com o filho e na promoção de uma maior interação entre pais e crianças 

(Zajonz, Muller & Valentini, 2008). Uma possível explicação para o resultado das 

competências psicomotoras nas famílias monoparentais pode residir no facto de que 

pais separados podem oferecer dois ambientes diferentes de convívio e 

provavelmente disponibiliza estímulos e oportunidades diferenciadas que poderão 

repercutir positivamente no desenvolvimento (Pereira, 2013). Facto este apoiado pelo 

AHEMD, que indica no presente estudo que nestas famílias uma maior estimulação.  

Sabe-se que a interação das crianças com adultos ou outras crianças é um fator 

fundamental para a estimulação adequada no espaço familiar (Andrade et al., 2005; 

Bronfenbrenner, 2002). No entanto essa relação relativamente à quantidade de 

adultos ou crianças na mesma habitação pode tornar-se positiva ou negativa. O 

tamanho da família tem sido apontado como uma restrição ao desenvolvimento motor 

de crianças brasileiras de forma geral, sugerindo que um maior número de indivíduos 

(adultos e crianças) no domicílio limita as oportunidades para experiências diferentes 

(Saccani et al., 2013).  

Analisando a coabitação, quanto maior o número de adultos na habitação menor a 

oportunidade de estimulação. Quando existe apenas 1 adulto, existem classificações 

superiores no espaço interior e exterior, quando existem 2 existe maior variedade de 

estimulação, e quando existem 3 existem mais materiais de motricidade fina, grossa e 

o resultado do AHMED é superior. Relativamente à presença de outras crianças na 

habitação o resultado não é tão consensual. No entanto, o espaço exterior e interior 

surgem com diferenças pouco significativas perante a existência de 1, 2 ou 3 crianças 

na habitação. Quando existem 3 crianças existe mais variedade de estimulação, mas 

menos materiais de motricidade fina e grossa e o AHMED Total é inferior. Quando 

existem 2 crianças, existem mais materiais de motricidade fina e grossa e o AHMED 

Total é superior.  

Partilhando da ideologia de Saccani et al. (2013), a amostra apresentou melhores 

resultados quando existe apenas um adulto na habitação ou cinco ou mais adultos. 

Relativamente ao número de crianças, quanto menor o número de crianças melhor o 

desempenho de competências, à exceção das competências locomotoras, em que 

existirem três crianças, surge como mais favorável no desenvolvimento desta 
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competência. Relativamente à competência autonomia revela-se mais desenvolvida 

quando existem um maior número de crianças. Existe um nítido equilíbrio na amostra 

com a prevalência de uma a duas crianças no ambiente familiar, o mesmo pode ser 

observado no que diz respeito ao número de adultos, quando se constatou a 

existência de três.  

O trabalho de Halpern et al. (2004),  constatou que em famílias onde existiam mais de 

quatro irmãos, a suspeita para atrasos no desenvolvimento era de 90%. Já Lordelo et 

al. (2006) verificaram um aumento da diminuição do índice de desenvolvimento 

mental, conforme ocupa uma ordem de nascimento tardia. Ambientes familiares com 

número reduzido de crianças com idades inferiores a cinco anos apresentam maior 

qualidade de estimulação (Andrade et al., 2005). O número de adultos, também 

influencia o desenvolvimento infantil, ou seja, o número de adultos é proporcional à 

redução de critérios motores das crianças (Sacanni, 2009).     

O número de adultos correlaciona-se com as competências locomotoras (p=,228*). 

Isso poderá justificar-se com a importância que o adulto tem no desenvolvimento 

motor das crianças, pois poderão ser os adultos que estimulam os a andar, ensinam a 

andar de bicicleta, ensinam a saltar. 

Lucca (2006) crê que a probabilidade para um atraso no desenvolvimento é também 

influenciada pelos ambientes que as crianças frequentam, o que inclui a 

presença/ausência de irmãos na família (Bober, Humphry, Carswell & Core, 2001).  

Tendo em conta a posição ocupada na fratria, o “irmão do meio” surge com o 

desenvolvimento de competências superior em todos os parâmetros. O “irmão mais 

velho” apresenta valores inferiores no desenvolvimento de competências 

manipulativas, visuais, audição e linguagem e cognitivas. Por sua vez, o “irmão mais 

novo” apresenta valores inferiores na fala e linguagem, interação social e autonomia. 

O “filho único” apresenta valores inferiores apenas nas competências locomotoras. Ser 

o “irmão do meio” ou “mais velho” sugere um ambiente familiar mais estimulante, 

sendo no entanto mais pobre em materiais de motricidade fina e grossa. Ser “filho 

único” parece ser um fator que diminui as oportunidades de estimulação no ambiente 

familiar, refletindo-se num desempenho de competências inferior.  

A presença de um irmão mais velho é capaz de influenciar positivamente a trajetória 

desenvolvimental da criança (Berger & Nuzzo, 2008), por facilitar a aquisição da 

habilidade mais precocemente. A presença de outras crianças no domicílio parece 

influenciar a qualidade do ambiente, com diferenças significativas nos scores de 

estimulação do ambiente familiar (Andrade et al, 2005). De ter em conta, que o 



 
 

40 
 

número elevado de crianças no ambiente familiar não repercute em beneficio uma vez 

que a atenção dos pais é dividida entre as crianças, como analisado no presente 

estudo. O cuidador deixa de dedicar tempo à estimulação e foca-se nas necessidades 

primárias (Berger & Nuzzo, 2008). 

Tendo em conta a frequência do jardim-de-infância, as crianças que nunca 

frequentaram apresentam, de uma forma geral, competências com classificação 

inferiores, tal como afirmam (Pereira, 2013, Caçola, 2011; Zajonz, Muller & Valentini, 

2008). Contrariando Saccani et al., (2013) que sugere a existência de poucas 

oportunidades de estimulação nas creches brasileiras ao longo dos primeiros anos de 

vida. Por sua vez, Xavier (2009) refere as oportunidades de vivências psicomotoras 

dentro do contexto escolar como primordiais para o desenvolvimento psicomotor das 

crianças, já que frequentemente este é o único local onde ocorre estimulação do seu 

desenvolvimento neste domínio.   

Analisando a estimulação presente no ambiente familiar tendo em conta a frequência 

ou não de jardim-de-infância, fica claro que as crianças que nunca frequentaram ou 

frequentam há menos de seis meses têm mais estimulação no exterior, no entanto 

quem frequenta há mais de 6 meses apresenta um ambiente familiar melhor 

classificado nos restantes subfactores do AHEMD e no AHEMD Total. O mesmo 

observou Giordani (2013), ao constatar que o microssistema lar nem sempre atende 

às necessidades na oferta de oportunidades para promover o desenvolvimento 

harmonioso das crianças, sendo por isso imprescindível a participação ativa noutros 

microssistemas.  

A tipologia das residências familiares é um componente importante no processo de 

desenvolvimento motor das crianças, uma vez que espaços físicos organizados e bem 

estruturados são capazes de proporcionar uma maior gama de estímulos. Em 

contrapartida, espaços inadequados e com poucos estímulos podem comprometer o 

desenvolvimento motor (Soares et al., 2013; Rodrigues, 2005). 

Analisando o tipo de habitação, a amostra que vive em casa individual apresenta 

valores de competência superior em todas as áreas locomotoras relativamente à 

amostra que vive em apartamento. São as habitações com 5 ou mais quartos que 

apresentam um desempenho, em média, dois níveis acima do esperado. O tipo de 

habitação apresenta ligação com espaço exterior (p=,461**). Relativamente ao número 

de quartos, existe uma relação com o espaço interior (p=,581**). Existe ainda uma 

correlação significativa entre o número de quartos e os materiais de motricidade 

grossa (p=,227*).  
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Contrariando Soares et al. (2013), a casa individual surge com o espaço exterior, 

espaço interior, variedade de estimulação e AHEMD Total melhor classificados. O 

apartamento apresenta maior estimulação nos materiais de motricidade fina e 

motricidade grossa, visto existir um maior investimento no interior da habitação, tal 

como Soares et al. (2013). Possivelmente, este facto pode ser explicado por uma 

maior preocupação dos pais em proporcionar melhores estimulações, incentivos nas 

atividades, maiores investimentos em brinquedos, jogos e materiais. Caçola et al. 

(2011), Gabbard et al. (2008) e Rodrigues et al. (2007), descrevem que ambientes 

com estas características proporcionam às crianças espaços desafiadores e ricos em 

experiências.  

Tendo em conta o número de quartos, quanto mais quartos tem a habitação maior a 

quantidade de estimulação. No entanto, a habitação com dois quartos surge com 

grande classificação no espaço exterior. O facto de não existir espaço amplo no 

interior, as famílias investem no exterior, nos equipamentos de motricidade global e na 

variedade de estimulação. A literatura, não existem dados que relacionem o número 

de quartos presentes na habitação com o desenvolvimento psicomotor. No entanto a 

autora julga que o interior da habitação com áreas maiores “obrigam” a uma maior 

exploração. Uma maior área possibilita uma maior estimulação locomotora. De uma 

forma genérica, deduz-se que existem mais objetos de motricidade fina e grossa, uma 

vez que têm áreas significativas que os acolham. Mais quantidade e variedade de 

estimulação disponível, poderá ser positiva no desenvolvimento de todas as 

competências, tal como nos sugere o presente estudo, apesar da reduzida amostra 

com estas características (n=6). 

Analisando as competências, segundo o rendimento do agregado familiar, são as 

famílias com rendimentos de 1000 a 1500€ que melhor desenvolvem a autonomia, a 

interação social, as habilidades locomotoras e manipulativas. As famílias com 

rendimento superiores a 2500€ apresentam melhor desempenho cognitivo, na fala, 

audição, linguagem e visão. O fator socioeconómico vem mostrar que quanto menor o 

poder de compra mais difícil se torna desenvolver competências nas crianças. Quando 

o nível socioeconómico mais baixo, os níveis cognitivos, visuais e manipulativos estão 

menos desenvolvidos que em níveis socioeconómicos superiores. Santos et al. (2009) 

verificou que a condição socioeconómica correlaciona-se com o desenvolvimento 

locomotor da amostra em análise, que se situa num nível baixo do rendimento mensal 

proposto pelo AHEMD. Tal como ele, outros autores, que associam um baixo 

rendimento mensal com uma maior prevalência para atrasos no desenvolvimento 

(Santos et al., 2009; Walker, Wachs, Gardner, Lozoff, Wasserman e Pollitt, 2007; 

Barros et al., 2003; Halpern et al., 2002). No entanto, e tal como Shobert (2008), os 
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resultados do estudo mostraram, que a variável rendimento mensal não influenciou o 

desempenho psicomotor das crianças, quando avaliado pela Alberta Infant Motor 

Scale (AIMS). Usando o mesmo instrumento, Eickmann, Maciel, Lira e Lima (2009), ao 

estudarem crianças de famílias brasileiras pobres a viverem em condições ambientais 

adversas, concluíram igualmente que estas apresentavam índices de desenvolvimento 

motor dentro do limite da normalidade, ainda que o desvio-padrão se encontre abaixo 

da média da população de referência. Existe correlação entre o rendimento mensal e 

materiais de motricidade fina (p=,254*) e com Materiais motricidade grossa (p=,274**). 

A correlação entre o rendimento mensal e o AHMED total tem uma correlação 

significativa (p=,233*). Acredita-se cada vez mais que crianças de classes sociais mais 

baixas não costumam ter uma estimulação apropriada nos seus primeiros anos de 

vida, podendo refletir-se num défice de desenvolvimento (Marques, Canto & 

Guiramand, 2009). Quando relacionamos com as oportunidades de estimulação 

potenciadoras deste desenvolvimento, tanto Schobert (2008) como Batistela (2010) 

verificaram uma correlação estatisticamente significativa entre o rendimento mensal e 

as oportunidades de estimulação (p=,233*), medidas pelo AHEMD. Isto é corroborado, 

quando no presente estudo se observam muitos parâmetros, em todos os subfactores 

do AHEMD, que são preenchidos com a quantidade zero. 

Após análise dos resultados e a comparação com diferentes estudos, destacam-se os 

dados sobre a caracterização familiar da amostra são semelhantes aos descritos por 

Muller (2008), Shobert (2008) e Nobre et al. (2009). Assim como no presente estudo, 

tanto Nobre et al. (2009) quanto Muller (2008) não observaram relações entre o nível 

socioeconómico e o resultado do AHEMD. Porém, assim como no presente estudo, as 

três pesquisas acima citadas somadas à de Miquelote (2011) identificaram nível de 

escolaridade das mães superior ao nível dos pais, sendo que pais com melhor nível de 

escolaridade têm mais acesso a informações sobre o desenvolvimento infantil e desta 

forma, promovem um ambiente mais propício ao desenvolvimento e interagem mais 

adequadamente com seus filhos. Esta hipótese justifica o escore alcançado pelas 

famílias com maior rendimento mensal. Tal não se observa na média da amostra, 

porque a maioria apresenta de rendimento mensal entre 1000 e 1500€. 

Tal como Haydari, Askari e Nezhad (2009) observa-se a existência de correlação 

positiva entre as competências manipulativas (p=,211*), competências visuais 

(p=,252*), competências de audição e linguagem (p=,219*), competências de 

integração social (p=,211*) e competências cognitivas (p=,222*) e o escore total do 

AHEMD, sendo que as competências locomotoras e competências cognitivas são 

preditor para o escore total do questionário.  
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Provavelmente por este motivo, mesmo que a variedade de estimulação motora e os 

ambientes internos e externos das casas tenham sido bons ou muito bons para as 

oportunidades de desenvolvimento psicomotor, se não houve variedade e quantidade 

de materiais de motricidade fina e motricidade grossa, o escore total do instrumento é 

diminuído. Quer isto dizer que, apesar de existir quantidade de materiais de 

estimulação no ambiente familiar, podem não estar a ser usados pelas crianças 

podendo não haver repercussão positiva no desenvolvimento psicomotor. 
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VI. Conclusões Finais 

O objetivo do presente estudo foi verificar a influência das características de crianças, 

dos 18 aos 42 meses de idade, do agregado e da casa familiar no perfil psicomotor. 

Pode concluir-se através dos dados obtidos que: 

- A amostra evidencia valores abaixo dos esperados, tendo em conta a média de 

idades, nas competências locomotoras e competências cognitivas, assim como 

nas competências manipulativas um desempenho situado no limiar do 

satisfatório; 

- Os resultados obtidos pela totalidade da amostra para o AHEMD são médios, 

mas de ter em conta os materiais de motricidade fina e grossa se manifestam 

reduzidos, oferecendo poucas oportunidades para o desenvolvimento; 

- Existem correlações significativas na relação entre AHEMD Total e 

competências manipulativas, visuais, audição e linguagem, integração social e 

cognitivas; 

- De ter em conta que o tipo de parto, a coabitação, escolaridade dos pais e a 

tipologia da habitação também influenciam o desenvolvimento de competências 

psicomotoras. 

A vigilância do desenvolvimento psicomotor deve ser uma prática constante e não 

deve ser separada de todos os outros fatores que envolvam o crescimento e o 

desenvolvimento de uma criança, sendo a SGS-II uma escala que poderá ser um bom 

auxilio no rastreio do desenvolvimento de crianças portuguesas. Esta avaliação formal 

realizada precocemente possibilita a sinalização de crianças em risco de atraso de 

desenvolvimento. 

Simultaneamente, com a realização do questionário AHMED, conseguem verificar-se 

possíveis repercussões dos baixos níveis de estimulação ambiental constatadas no 

ambiente familiar visto que, a literatura e o presente estudo, apontam para uma 

associação entre affordances e desenvolvimento psicomotor. 

A orientação dos pais e responsáveis pela criança a respeito das atividades indicadas 

para determinada faixa etária também é muito importante assim como a deteção do 

desenvolvimento atípico requer a intervenção de diversas áreas terapêuticas, como é 

o caso da intervenção psicomotora. A Psicomotricidade, como área de intervenção 

transdisciplinar tem a responsabilidade de contribuir, quer na avaliação do 
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desenvolvimento utilizando instrumentos válidos e fiáveis, quer na implementação de 

programas adequados para estimular as áreas que apresentaram resultados 

suscetíveis de atraso de desenvolvimento. 

 

  

6.6.Limitações Do Estudo  

 
Durante o estudo foram encontradas algumas limitações:  

- Ausência de estudos na área do desenvolvimento psicomotor, utilizando o teste de 

rastreio SGS-II, para comparação e discussão de resultados; 

- A subjetividade de respostas dadas no Questionário AHEMD, que no momento se 

notava a omissão e o embuste em algumas respostas; 

- A falta de controlo de aspetos relacionados com a maturação biológica e 

experiências psicomotoras prévias. 

 

6.2.Sugestões Para Investigações Futuras 

 

- Criação de programas de intervenção psicomotora para crianças que apresentem 

avaliações psicomotoras que exijam vigilância; 

- Responsabilização de equipas médicas, profissionais de educação e pais para a 

adequada promoção da saúde e desenvolvimento infantil. 
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