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INTRODUÇÃO 
MSc. José Osvaldo Silveira dos Santos1 

Dra. Cristilene Akiko Kimura Martins2 
Lucimar da Silva Rosa3 

 
Este trabalho intitulado Motricidade Infantil: o desenvolvimento motor de 0 a 2 

anos está direcionado aos profissionais da área da saúde que, no seu dia-a-dia de 

trabalho, se deparam com questões do desenvolvimento motor típico de crianças 

nessa faixa etária. O mesmo aborda instrumentos de avaliação do desenvolvimento 

neuropsicomotor aplicados e utilizados com base na necessidade específica para 

cada avaliação, correlaciona o desenvolvimento psíquico com o desenvolvimento 

motor infantil e, por fim, descreve o desenvolvimento alimentar de crianças de 0 a 2 

anos de idade. 

 O objetivo deste livro é, primeiramente, apresentar e contextualizar o 

Desenvolvimento Motor (DM) das crianças de 0 a 2 anos especificando os reflexos e 

reações das mesmas nas diferentes fases de seu desenvolvimento corporal. Em um 

segundo momento, o objetivo é apresentar, citar, contextualizar, caracterizar e expor 

as principais vantagens e desvantagens de cada instrumento utilizado na avaliação 

do desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. E como terceiro momento o livro 

descreve e exemplifica as diferentes influências do desenvolvimento psíquico das 

crianças no desenvolvimento motor das mesmas. Por último, o desenvolvimento 

alimentar é descrito com o intuito de salientar a importância da nutrição para o 

desenvolvimento motor. Cada capítulo leva em consideração que o desenvolvimento 

integral de todo indivíduo é um processo contínuo e complexo que depende do 

crescimento, da maturação, da interação com o meio e da aprendizagem. 

 O primeiro capítulo apresenta o DM de crianças de 0 a 4 meses, considerando 

a evolução estática motora infantil, do nascimento aos dois anos de idade. Observa-

se que o DM, sendo de natureza social, psicológica e biológica, interage com outros 

fatores, dando individualidade ao crescimento de cada lactente. 

                                                
1 Fisioterapeuta formado pela UNIMEP em 1980, Especialista em Fisioterapia Aplicada à Educação 
Física pelas Faculdades Integradas de Marília em 1984, Mestre em Educação pela UCB-Brasília em 
2002, Docente na área de Fisioterapia. 
2	Possui graduação em Enfermagem e Obstetrícia pela Faculdade de Enfermagem de Jhau (2002), 
Mestrado em Enfermagem pela Universidade de Brasília (2013); Doutorado em Enfermagem pela 
Universidade de Brasília (2016); diretora acadêmica da Faculdade Sena Aires (GO).	
3  Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires (GO); estagiaria na Clínica Escola FACESA; 
Coautora do livro Desenvolvimento Motor Normal de 0 a 2 anos (Editora Sena Aires); Orientação: 
Professora Mestre Carla Chiste Tomazolli Santos. 
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 Entende-se que os fatores ambientais e padrões biológicos influenciam e 

aceleram a maturação do Sistema Nervoso Central (SNC). Esses fatores estimulam 

órgãos dos sentidos (visão, audição, tato, paladar e olfato) que levam as informações 

ao cérebro e esse sistema, aos poucos, vai fortalecendo as funções sensoriais 

exteroceptivas e proprioceptivas. 

 Após 40 semanas de gestação, quando o bebê já está em condições ideais 

para a sua sobrevivência no meio externo, chega hora do nascimento. Entende-se 

que todos os sistemas biológicos esforçam-se para adaptarem-se ao novo ambiente, 

mas aqueles que são vitais passam por um processo maturacional mais rápido, como, 

por exemplo, o sistema cardiorrespiratório que, durante o nascimento, é forçado a 

iniciar a respiração pulmonar graças a uma descarga de adrenalina que dá início ao 

processo. Dessa forma, faz-se necessário que o bebê nasça relativamente imaturo, 

pois sua maturação total antes do nascimento impediria sua passagem pelo canal do 

parto. Assim, os sistemas menos vitais como os motores e estáticos desenvolvem-se 

com um tempo mais longo, para sua melhor adaptação. 

 O primeiro capítulo expõe os Reflexos e Reações típicos da faixa etária entre 

zero e quatro meses de idade, apontando que os reflexos são reações automáticas 

provocadas por estímulos sensitivos para que a adaptação do indivíduo ao ambiente 

seja facilitada. As reações reflexas baseiam-se em necessidades fisiológicas de modo 

que o neonato apresente características comportamentais que servem como 

mecanismo primário para obtenção de informações que são armazenadas no córtex, 

tendo como funções principais a sobrevivência, a busca por alimentação e a proteção. 

Observa-se que, com a maturação progressiva do córtex, alguns desses padrões 

fundamentais primários vão sendo inibidos, dando lugar a padrões mais complexos. 

 Desse modo, é importante fazer um acompanhamento avaliativo, para a 

observação do desenvolvimento do lactente, pois alterações como reflexo aumentado 

ou diminuído, ausência de movimentos reflexivos normais ou a continuação 

prolongada dos mesmos podem sugerir algum tipo de lesão neurológica e posterior 

limitação funcional. 

 O segundo capítulo exibe o DM de crianças ente 5 a 7 meses de idade 

apontando que o desenvolvimento humano acontece pela interação de diversos 

fatores culturais, biológicos, ambientais, psicológicos (SHORT, 1988).  
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 SCHWARTZMAN (2007) considera o desenvolvimento físico normal quando 

caracterizado pela maturação gradual do controle postural seguido do 

desaparecimento dos reflexos primitivos entre quatro e seis meses de idade, na 

medida em que os padrões de endireitamento e equilíbrio surgirem. As respostas 

reflexas estão presentes desde o nascimento, mas é importante saber que nem todo 

indivíduo adquire as mesmas habilidades motoras na mesma idade cronológica. 

No terceiro capítulo, as características do DM de crianças na faixa etária entre 

oito e dez meses de idade são apresentadas. Mais uma vez, destacam-se os pontos 

comuns a uma fase específica, mas é preciso lembrar a individualidade de cada 

criança. 

Notaremos que, nesta fase, a criança começa a apresentar maior controle de 

tronco e cabeça, conseguindo permanecer sentada sozinha, realizando rotação de 

tronco em torno do seu próprio eixo, além de manter-se de pé sozinha segurando em 

um anteparo. Já desenvolve também sua motricidade fina, alcançando objetos à sua 

volta e batendo palmas; põe-se de pé escalando objetos e móveis, fortalecendo a 

musculatura dos membros inferiores e preparando para seus primeiros passos; e 

apresenta equilíbrio anterior, posterior e lateral, além de uma rotação satisfatória, o 

que a faz realizar mudança de posição com maior facilidade, controle e segurança. 

 O quarto capítulo nos mostra o DM de crianças dos 11 aos 13 meses de idade, 

destacando que os primeiros anos na vida da criança são fundamentais para a 

aquisição de habilidades motoras, cognitivas e sociais. Desta forma, as oportunidades 

ofertadas às crianças e as expectativas sociais podem interferir positiva ou 

negativamente no desenvolvimento.  

 Considerando os tipos de estímulos ofertados às crianças, pesquisadores 

demonstram esforços para identificar as consequências do tipo de tarefas e atividades 

as quais a criança é exposta. Frente a isso, as diferenças no desempenho e 

habilidades motoras entre meninos e meninas é algo atualmente muito discutido, pois 

a indução de atividades específicas para cada sexo pode influenciar as aquisições 

motoras das crianças. Essas distinções, na maioria das vezes, são determinadas pelo 

contexto social e cultural, por meio de brinquedos e atividades que seguem padrões 

impositivos e limitantes, fugindo da natureza lúdica e criativa da infância.  

 Ao considerar os estudos do desenvolvimento humano, não há dúvidas de que 

os indivíduos apresentam diferenças sexuais determinadas biologicamente. No 
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entanto, as características de cada ser humano estão relacionadas não só ao sexo, 

mas também a valores familiares, a fatores sociais, econômicos e culturais. Desta 

forma, pode-se entender que a conceituação de gênero quanto ao desenvolvimento 

motor de meninos e meninas mostra que os limites de cada um estão relacionados 

muito mais ao meio a que pertencem do que aos genes masculino e feminino. Há 

diferenciação motora decorrente das particularidades de cada indivíduo, contudo, o 

desenvolvimento motor é um acontecimento que permite a realização de movimentos 

físicos motores essenciais no dia a dia de forma a acontecer seguindo um padrão 

comum.  

Assim, a comparação do desenvolvimento motor entre meninas e meninos de 

0 a 18 meses não tem diferença significativa. De acordo com os autores, o avançar 

da idade e as disparidades no desempenho motor vão se acentuando e se tornando 

mais expressivos na puberdade.  

A fase de desenvolvimento infantil de 0 a 2 anos é importante e enriquecedora. 

É quando se inicia a estruturação da inteligência antes mesmo que a linguagem 

estruturada se estabeleça. Em tempos mais antigos, a noção e o pensamento eram 

de que o bebê nesta fase não mostrava atrativos no que refere-se à inteligência e que 

a mesma só iniciava-se depois que iniciava-se a fala, quando era associada a um 

processo de crescimento, maturidade e aquisição da competência e reorganização 

psicológica. Atualmente acredita-se que a criança, desde o nascimento, alcança 

novas habilidades ao que se refere ao domínio motor, grosseiro e fino, cognitivo e 

emocional. 

O quinto capítulo expõe o DM de crianças entre 14 e 16 meses, ou seja, de um 

ano e dois meses a um ano e quatro meses de idade. Algumas crianças nessa fase 

iniciam a andar sozinhas e outras, não; umas dão seu primeiro passo antes de ter 

estabilidade em posição em pé e algumas já conseguem se manter estáveis, 

sustentando seu corpo para, depois, darem o primeiro passo. A criança, no décimo 

quarto mês de vida, tem um repertório mais amplo de posições para desenvolver 

atividades, conseguindo manipular brinquedos e objetos, ver tv e explorar os espaços 

de forma mais estruturada. 

 O desenvolvimento motor envolve transformações ligadas à idade tanto na 

atitude quanto no trajeto, dois elementos fundamentais do comportamento motor. A 

criança nessa faixa etária já não quer ficar presa em um berço ou quarto, gosta de 
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explorar sua casa e passear, sua rotina começa a se equilibrar com a da sua família, 

recorre sempre a mãe, pode sinalizar que a fralda está molhada, se despede das 

pessoas, manda beijos e pode até mesmo fazer uma dança. 

 A criança, no décimo sexto mês de vida, tem domínio postural e coordenação 

para movimentação. Consegue ficar ereta e locomover-se desacompanhada. 

Segundo os estudos apresentados, o período comum para uma menina andar é do 

décimo terceiro mês ao décimo sexto mês e para meninos do décimo terceiro mês ao 

décimo quarto mês, mas precisamos levar em consideração, como mencionado 

anteriormente, as diferenças culturais de oportunidades para meninas e meninos. 

 O sexto capítulo aborda o DM de crianças entre o décimo sétimo mês e o 

vigésimo mês de vida. Nesse estágio de desenvolvimento, as crianças são, de modo 

geral, ansiosas para explorar e realizar novas experiências, o que lhes permite 

desenvolver a autonomia dentro de seus próprios limites, a partir da compreensão de 

que elas, sozinhas, podem controlar o ambiente. Durante esse estágio a criança viola 

a confiança estabelecida com os outros a fim de estabelecer autonomia em aéreas 

distintas. 

 As crianças são capazes de distinguir um objeto entre muitos outros. Realizam 

movimentos que exigem estabilidade, as tarefas de manipulação de alcançar, pegar 

e soltar e os movimentos de locomoção como engatinhar e caminhar. A criança aos 

dezoito meses de idade já demonstra um equilíbrio considerável a variadas posições. 

Alimenta-se sem ajuda do adulto, porém segurando a colher em pronação. 

 Já possui também um senso de organização, pois tenta organizar os objetos, 

tentando colocá-los em ordem. Distingue e apalpa superfícies diversas, identificando 

seus materiais, usa, de maneira isolada, o dedo indicador. A criança possui boa 

compreensão da linguagem oral e produz em sua fala sílabas como mamã e papá e 

ainda outras palavras. Possui um ótimo contato social, participando ativamente do 

convívio familiar. Sua cognição é boa, pois entende o que se espera e faz o que se 

pede. 

 O sétimo capítulo explana sobre o DM de crianças entre os vinte e dois meses 

e vinte e quatro meses de idade, apontando, mais uma vez, que cada criança 

corresponde ao seu próprio desenvolvimento e deve sempre ser comparada com ela 

mesma.  
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 Com 22 meses a criança já passa a ser ''ela mesma'' e deixa de ser “o bebê da 

mamãe”, e tudo que a mãe pode fazer nessa fase é deixá-la crescer, dando-lhe todo 

e qualquer apoio que a criança precisar. Aos 23 meses ela caminha e corre fazendo 

pequenas mudanças de direção, já consegue parar de repente e se tornar mais 

coordenada, independente, atenciosa e consciente do mundo ao seu redor. As 

crianças nesta fase gostam de imitar o que os adultos estão fazendo como varrer 

chão, pegar as folhas, escrever, usar o celular. 

 A partir dos dois anos de idade, as competências motoras estão se tornando 

cada vez mais refinadas e desenvoltas. É importante que a criança crie recursos 

emotivos e físicos para suportar tanto as conquistas quanto os desafios. Um marco 

bastante desafiador que ocorre nessa fase é a capacidade de dominar os esfíncteres. 

A linguagem é outro aspecto que costuma desenvolver-se bastante entre os dois e os 

três anos de idade. A agressividade também aparecerá como forma de autoafirmação 

da própria personalidade. Apesar desses rompantes de raiva, os adultos também 

serão tomados como modelos e objetos de amor. 

 Nos capítulos oito e nove foram apresentados os principais instrumentos de 

avaliação do Desenvolvimento Neuropsicomotor Infantil, mencionando como são 

aplicados e como podem ser utilizados com base na necessidade específica para 

cada avaliação. Os focos de análise foram: confiabilidade, domínios avaliados, idade 

alvo, complexidade de aplicação, validação no Brasil, data de criação, necessidade 

de equipamento obrigatório, método e forma de avaliação. Os instrumentos 

analisados foram: Age and Stage Questionnaire Third Edition (ASQ-3); Bayley Scale 

of Infant Development III (Bayley III); Alberta Infant Motor Scale (AIMS); Teste de 

Denver II (TDD II); The Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI); Gross Motor 

Function Measure (GMFM) e Gross Motor Function Classification System (GMFCS). 

 Nos anexos foram colocados os testes e instrumentos para melhor 

compreensão dos mesmos: 1-ASQ-3 traduzido, faixa etária de 6 meses; 2- Inventário 

de Avaliação Pediátrica de Incapacidade; 3- GMFM-88 e GMFM-66; 4- GMFCS, 6° ao 

12° aniversário e 12° a 18° aniversário. 

 O décimo capítulo descreve a Psicomotricidade como uma abordagem muito 

utilizada durante a primeira infância para favorecer o desenvolvimento 

neuropsicomotor. Alguns elementos psicomotores são citados, assim como a 

Psicomotricidade Relacional que, segundo a Associação Brasileira de 
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Psicomotricidade, é uma das vertentes dessa área. Para finalizar esse capítulo, alguns 

exercícios psicomotores são sugeridos. 

 O décimo primeiro capítulo trás em seu bojo o desenvolvimento psíquico 

enquanto um aspecto estruturante do desenvolvimento motor infantil, sob um olhar da 

Psicanálise. O texto busca a reflexão sobre o quanto a constituição do sujeito, 

defendida pela abordagem psicanalítica lacaniana, interfere no desenvolvimento 

motor das crianças de zero a dois anos e, por isso, deve ser estudada pelos 

profissionais que atuam com essa faixa etária.  

Já sendo sabido que as habilidades motoras e o desempenho físico interagem 

com os aspectos cognitivos e afetivos do desenvolvimento, o décimo segundo aborda 

de uma maneira geral os aspectos psicológicos que envolvem o desenvolvimento 

infantil entre zero e dois anos de idade.  

Por fim, o décimo terceiro capítulo contempla o desenvolvimento alimentar 

entre zero e dois anos de idade, provocando, mais uma vez, a reflexão sobre a 

importância da interdisciplina e do conhecimento de outras áreas que compõem o 

desenvolvimento infantil para a melhor compreensão do desenvolvimento motor 

infantil e a busca de intervenções que sejam mais efetivas e adequadas a essa faixa 

etária. 
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01. DESENVOLVIMENTO MOTOR DE 0 A 4 MESES 
 

Me. Carla Chiste Tomazolli Santos4 
Laiane Pereira Pimenta5  

Fernanda Gomes da Silva6 
 

O desenvolvimento motor é discutido em sua importância da evolução estático-

motora da criança, do nascer aos dois anos de idade. Observa-se que, o DM de 

natureza social, psicológica e biológica interage dando individualidade no crescimento 

de cada lactente. 

Caracteriza-se que, os fatores ambientais e padrões biológicos influenciam e 

aceleram na maturação do Sistema Nervoso Central (SNC). Esses fatores estimulam 

órgãos dos sentidos (visão, audição, tato, paladar e olfato), que levam a informação 

ao cérebro que encontra-se razoavelmente bem formadas, principalmente as funções 

sensoriais exteroceptivas, como exemplo o nariz, que possui nervos olfativos que 

recebe correntes de ar que respiramos, detectando-se moléculas de objetos que nos 

cercam e enviam sinais elétricos para o cérebro. O cérebro interpreta esses sinais 

como cheiro e transmitem as sensações olfativas, tornando-se sensíveis e 

aprendendo até identificar as mães pela sua essência. 

O tato é outro sentido aguçado o qual se conhece ou percebe-se os objetos 

com o toque, definindo consistência, peso e temperatura, fazendo uma interação de 

integração e coordenação com reações que decorrem automaticamente. 

Esse conjunto de relações com o meio externo, possibilita o confronto do 

homem com o meio ambiente, onde deixa clara a interferência que o ambiente exerce 

no desenvolvimento.  Com isso, as relações afetivas e sociais, principalmente com os 

pais devem ser fortemente estabelecidas. Assim, é notório que, organismo e 

ecossistema são dependentes um do outro. Para Schilling (1970), a capacidade 

motora o estado motor evolutivo é sempre ambiente-dependente e, do mesmo modo 

situação-dependente.   

                                                
4 Possui graduação em Fisioterapia pela Universidade de Marília (1992) e Mestrado em Ciências da 
Saúde pela Universidade de Brasília (2002); professora da Faculdade Sena Aires (GO). 
5 Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires (GO);  Estagiaria na Clínica Escola FACESA;  
Coautora do livro Desenvolvimento Motor Normal de 0 a 2 anos  (Editora Sena Aires); Orientação: 
Professora Mestre Carla Chiste Tomazolli Santos. 
6 Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires (GO);  Estagiaria na Clínica Escola FACESA;  
Coautora do livro Desenvolvimento Motor Normal de 0 a 2 anos  (Editora Sena Aires); Orientação: 
Professora Mestre Carla Chiste Tomazolli Santos. 
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Após 40 semanas de gestação com o bebê completamente formado, chega 

hora do nascimento. Entende-se que todos os sistemas biológicos, principalmente os 

vitais esforçam-se para adaptar-se ao novo ambiente, como exemplo tem o sistema 

cardiorrespiratório, onde ao nascer a criança libera uma descarga de adrenalina 

forçando os pulmões respirarem  pela primeira vez, para da início ao seu trabalho com 

rapidez. Dessa forma, precisa-se que o bebê nasça relativamente imaturo, pois sua 

maior maturação impediria a passagem pelo canal do parto. Logo, os sistemas menos 

vitais como os motores e estáticos desenvolvem-se com um tempo mais longo para 

sua melhor adaptação.  

 

REFLEXOS E REAÇÕES 
Os reflexos são reações automáticas provocadas por estímulos sensitivos, que 

facilitam a adaptação do indivíduo ao ambiente. As reações reflexas baseiam-se das 

necessidades fisiológicas.  O neonato apresenta características comportamentais que 

servem como mecanismo primário para obtenção de informações, que são 

armazenadas no córtex, tendo como funções principais a sobrevivência, busca por 

alimentação e proteção. Observa-se que, com a maturação progressiva do córtex são 

inibidos alguns desses padrões fundamentais primários. 

Desse modo, é importante fazer um acompanhamento avaliativo, para a 

observação do desenvolvimento do lactente, pois alterações como reflexo aumentado 

ou diminuído, a ausência de movimentos reflexivos normais ou a continuação 

prolongada dos mesmos podem sugerir algum tipo de lesão neurológica. 

A escala ou índice de Apgar é um teste que foi criado pela Dra. Virginia Apgar 

(1909-1974), médica norte-americana. O teste consiste em uma avaliação pediátrica 

de 5 sinais objetivos que são frequência cardíaca, freqüência respiratória, tônus 

musculares, reflexos e coloração da pele do recém-nascido. Cada um dos sinais 

possuem uma pontuação de 0 a 2 pontos.  Assim ajudando a identificar se é 

necessário qualquer tipo de tratamento ou cuidado médico extra após o nascimento. 

Gallahue e Ozmun (2003) classificam os reflexos de primitivos e posturais. Os 

primitivos são respostas automáticas a um determinado estímulo externo. Estão 

presentes ao nascimento, mas devem ser inibidos ao longo dos primeiros meses 

conforme for a maturação do córtex, quando surgem os reflexos posturais. Já os 



	
	

	
 

15	

reflexos posturais fazem lembrar movimentos voluntários, pois fornecem manutenção 

de uma posição ereta para um indivíduo em relação ao seu ambiente. 

 

REFLEXOS PRIMITIVOS:  
Reflexo de sobrevivência: Posiciona o bebe em prono com a face voltada para baixo, 

com isso estará cobrindo as vias aéreas, e como resposta o lactente faz a liberação 

da via aérea virando a cabeça para lateral. Resultando no reflexo de sobrevivência. 

(Figura 1) 

 
Figura 1 

 

Reflexo de Busca e Sucção: Tem a finalidade de possibilitar o ato de se alimentar. 

Em resultado ao estimulo realizado em torno da boca (reflexo de busca), onde 

posicionado em decúbito dorsal, o bebe vira a cabeça na direção da fonte de estimulo 

como observado na (figura 2). Nota-se que é mais eminente o reflexo quando o 

lactente esta com fome, com isso, vale dar atenção a outro reflexo, o de sucção, onde 

no ato de busca na tentativa de receber nutrição, quando colocado um objeto na boca 

do lactente e imediatamente os lábios, gengivas, língua, ou palato duro começa a 

seccionar. O reflexo de busca e sucção poderá persistir até o segundo mês, porem de 

sucção desaparece como reflexo e persiste como resposta voluntaria. (Figura 3) 

 

 
Figura 2 
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Reflexo Glabelar: O bebe estará em decúbito dorsal, e para compreender melhor o 

reflexo, faz uma pressão na região glabelar e como resposta o recém-nascido fechara 

os olhos. Tendo como finalidade a avaliação da motricidade facial. (Figura 4) 

 
Figura 3 

 

Reflexo Olhos de Boneca: O teste é realizado da seguinte forma, o terapeuta ira 

colocar um objeto na frente da criança e como resposta ela irá focar o olhar em uma 

imagem, com isso, podendo avaliar capacidade visual. Seu reflexo é do nascer aos 

dois meses de vida. Logo após, o lactente começa a fixar os olhos em mais de um 

objeto. (Figura 5) 

 
Figura 4 

 

Reflexo de Propulsão: Consiste no deslocamento para frente, quando o bebê é 

colocado em prono e com o polegar flete membro inferior (MI), tendo apoio no dorso 

dos pés. Ou seja, o recém-nascido tem o reflexo de rastejar quando estimulado, 

conhecido como arrastar primitivo. Esse teste tem como objetivo avaliar a integridade 

da musculatura do MI. Nota-se que desaparece com dois meses.  

 

Reflexo Magnético: Com o bebe posicionado em supino, o terapeuta ira fletir a perna 

da criança e solta, percebe-se que como resultado a perna do lactente acompanha a 
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mão do executor do teste. Constata-se que avalia a integridade muscular do MI e que 

decai com 2 meses. (Figura 5 e 6) 

 
Figura 5 

 
Figura 6 

 

Reflexo de Marcha Automática: Esse reflexo funciona da seguinte forma. O 

terapeuta ira segurar a criança pela cintura escapular, para ser mais preciso, pelas 

axilas, com os pés em uma superfície de apoio, apoiando-a a anterioriza. Com esse 

teste o bebe da um  passo, realizando a marcha alternada de membros. Com isso 

apresenta normalidade até o segundo mês. (Figura 7,8 e 9) 
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Reflexo de Placing Reaction: Baseia-se na criança sendo segurada de pé sobre uma 

superfície para servi de apoio, na base do suporte faz um estimulo na borda do pé ou 

da mão, onde o lactente reagira com uma flexão seguida de sobreposição, avaliando-

se a motricidade, funções do núcleo da base. Percebe-se seu reflexo até o segundo 

mês de vida. (Figura 10 parte 1 e 2) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 10                         Figura 11 

 

Reflexo de Preensão Palmar: Identifica-se que ao nascer até os dois meses, o 

lactente mantém as mãos bem fechadas. Ocorre que ao tocar a região interna das 

mãos, a palma se fecha com força em torno do objeto que realiza o estimulo. Verifica-

se que quando é exercida mais força sobre os dedos flexionados, mais potencia a 

criança coloca nas palmas, sendo capaz até sustentar o próprio peso quando é 

suspensa. Assim, podendo avaliar a motricidade de membros superiores. A 

intensidade da resposta tende a diminuir aos poucos com o passar dos tempos. 

(Figura 12) 

 
 

Figura 12 
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Reflexo de Gallant: Encontra-se presente desde o nascimento até o terceiro mês de 

vida. O reflexo é feito com a criança posicionada em prono, com um objeto ponte 

agudo ou com a ponta do dedo faz o estimulo na lateral das costas, do ilíaco até as 

costelas. Como resposta a criança irá fazer uma flexão lateral de trinco, ou seja, o 

lado que foi estimulado. Desta forma poderá ser feita uma avaliação do controlo de 

tronco. (Figura 13)  

 
Figura 13 

 

Reflexo de Moro: É uma reação corporal, que possui a finalidade de testar o controle 

cervical. O reflexo é avaliado da seguinte maneira. O terapeuta coloca a criança na 

posição de supino, e pode ser auto-induzido por um som alto, quando a lactente tosse 

ou espirra, provocando como reação extenção da cabeça, alterando o alinhamento 

com o tronco, há extensão seguida de abdução e elevação de membros superiores 

(MMSS).  Os MMII exercem as mesmas ações, no entanto, com menos robustez. Com 

isso, retornando ao seu estado habitual, adotando atitude flexionada normal junto ao 

corpo.  

O reflexo de Moro é uma ferramenta fundamental para analisar função 

neurológica do bebe. Sua intensidade é perceptível durante os primeiros meses e 

conforme o ambiente estimulante em que vivem, essas reações diminui 

gradativamente.  Segundo Coriat (2001) o reflexo sempre desencadeia no decurso de 

um sobressalto, de uma reação Tonica brusca, ou seja, de alarme e defensiva, para 

uma melhor percepção e adequação do corpo ao espaço. (Figura 14) 
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Figura 14 

 

Reflexo Tonico Cervical Assimétrico RTCA: Para examinar o  RTCA o terapeuta 

colocara o lactente na posição supino e gira o pescoço para lateral, assim o braço 

entende-se do lado do corpo ao qual a cabeça estará virada e o outro braço apresenta 

posição flexionada, assumindo posição conhecida como a de “esgrimista”. Com isso, 

trata-se de um reflexo postural, estimulado por mudanças no posicionamento da 

cabeça em relação ao tronco avaliando a simetria corporal. (Figura 15) 

 

 
Figura 15 

 

 Reação Positiva de Suporte: A reação de suporte é testada com a criança em pé 

sobre uma superfície solida, onde como reação, ela ficara sobre o ante pé. Deste 

modo, podendo avaliar a sustentação dos MMII. Esse comportamento é perceptível 

do nascer aos 5 meses de vida. (Figura 16) 
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Figura 16 

 

Reflexo de Preensão Plantar: Como o nome já diz, o reflexo é ativado quando faz 

uma pressão na planta do pé, funciona da seguinte forma. O terapeuta irá tocar com 

o polegar a planta do pé do bebê abaixo dos artelhos, fazendo uma pressão, onde 

como resposta a lactente ira flexionar os dedes, O teste ajuda na observação da 

motricidade dos MMII, ou seja, na musculatura intrínseca dos pés. (Figura 17 parte 1 

e 2) 

  
  Figura 17 parte1                                                                      parte 2 
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Reflexo de Babinsk: O reflexo é despertado quando há um estimulo na sola dos pés. 

Com o bebê posicionado em decúbito dorsal, o terapeuta com um objeto ponte agudo 

ou com o próprio polegar, fará um estimulo do calcâneo, passando pela borda lateral 

da planta do pé, até chegar a base dos artelhos, ou seja, fazendo como se fosse um 

“ponto de interrogação”. Desta forma, a criança realizara uma extensão em forma de 

leque seguida de flexão dos dedos.  

O Reflexo de Babinsk é de suma importância, pois analisa-se a integridade do 

Trato Cortico Espinhal. O trato é composto por duas ramificações o Trato Cortico 

Espinhal Lateral e Trato Cortico Espinhal Anterior, de vias piramidais, descendentes 

e eferentes, responsáveis por levar informações nervosas do córtex controlando 

atividades motoras voluntarias. (Figura 19, parte 1, 2, 3 e 4) 

 

 

 
Reações posturais: 

 

Reação Cervical de Retificação: Com o bebê em supino, a reação cervical é 

realizada para avaliar alinhamento corporal, onde segura a cabeça do lactente pelo 

occipital e lateralizando sua cabeça, o corpo rolara em bloco na mesma posição em 

que se encontra a cabeça.  Essa reação encontra-se presente do nascer até os 6 
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meses de vida, logo após ela desaparece, dando lugar à Reação Corporal de 
Retificação, que é realizada da mesma forma que a reação cervical de retificação, 

porém, ao rolar a criança, ela fará uma dissociação de cintura pélvica e cintura 

escapular.   

 

Reação Labiríntica, Óptica e Lateral de Retificação: São reações testadas em 

decúbito ventral, decúbito dorsal e decúbito lateral. Na labiríntica o lactente em prono 

respondera erguendo a cabeça para trás, elevando o tronco em 45º e apoiando-se 

sobre o antebraço ficando em (semi pupping). Na Óptica pode ser realizado tanto em 

prono como em supino, ela é orientada por um objeto e observa-se que os olhos 

seguem a condução. Já na reação Lateral segura a criança pelo tronco, realiza uma 

leve lateralização, onde ocasionara o encurtamento do tronco e com isso podendo o 

alinhamento postural de todas a reações.     

 

O NEONATO DE 0 A 10 DIAS 

A criança apresenta uma flexão fisiológica em prono supino como 

consequência da maturação do Sistema Nervoso Central ao longo do seu 

desenvolvimento fetal. A primeira posição é em pronação (decúbito ventral), nesta 

posição o bebê exibe um posicionamento fletido devido a acomodação fetal, sendo 

capaz de liberar as vias aéreas superiores levantando a cabeça e girando a mesma 

para a lateral. Este movimento é uma estimulação proprioceptiva que ocasiona o 

reflexo de sobrevivência, tendo em vista que, não possui o controle total da cabeça, 

mas é capaz de gesticular e esticar os membros superiores (Figura 1). 

O peso corporal do neonato encontra-se na cabeça e tronco superior, 

impedindo-o de uma livre mobilidade dos membros superiores. Já os membros 

inferiores, estão em flexão de forma que o quadril não toca o plano de apoio. 

 
(Figura 1) 
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A segunda posição é em supinação (decúbito dorsal), nesta posição o recém-

nato apresenta um posicionamento de flexão sobretudo nas extremidades, a cabeça 

lateralizada facilita o contato da mão à boca, resultando no reflexo de busca e 

demonstrando o reflexo de preensão da mão (Figura 2). 

 
(Figura 2) 

  

Os membros inferiores encontram-se em flexão, abdução e rotação externa. Ao 

sentar, a criança refere uma cifose fisiológica em consequência da perda do controle 

de tronco, assim o neonato perde o controle da cabeça e cai para trás. Nessa fase a 

criança não consegue manter o foco em objetos lúdicos, visto que, a mesma possui 

apenas percepções em preto e branco, sendo capaz de acompanhar objetos em linha 

média, além de apresentar marcha automática que desaparecerá por volta da 6° 

semana. 

 

PRIMEIRO MÊS 

O bebê ainda permanece com os membros flexionados na posição dorsal e as 

mãos semi-fletidas com o polegar aduzido. A cabeça é posicionada em todo o tempo 

lateralizada e o corpo acompanha a rotação em bloco. O tronco situa-se, na linha 

média e altera o posicionamento de acordo com a deslocação da cabeça com ação 

do reflexo tônico-nucal assimétrico, podendo ocasionar o Reflexo de Moro. É possível 

observar que, as pernas ficam distantes do quadril em rotação externa, joelhos fletidos 

e o pé em dorsiflexão. 

Em decúbito ventral (DV) a postura também é flexora, a cabeça normalmente 

fica lateralizada, os membros superiores ficam ao lado ou para baixo do tronco. Nessa 

fase o bebê apresenta movimentos rastejantes que ocorre com alternância e ainda 

não possui o controle de cabeça. 
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A criança é capaz de reagir com os brinquedos coloridos e aparelhos sonoros 

e ao ser posicionado em ortostase, o neonato exibe um reflexo de marcha automática, 

resultando em uma "corrida falsa" que surge após o estímulo da inclinação do tronco, 

que se ausenta por volta do 2° mês (Figura 3). 

 
               Figura 3 

  

SEGUNDO MÊS 

Nessa fase, o neonato ainda expressa a postura de flexão, desenvolvendo um 

melhor controle de cabeça quando é colocado em prono. Os braços que ainda estão 

situados atrás dos ombros, realizam uma abdução e uma flexão de membro inferior 

quando ergue a cabeça (Figura 4). O quadril encontra-se com mais extensão e menos 

flexão, logo o bebê tende a ter uma melhor estabilidade do pescoço. 

Em decúbito dorsal (DD) a cabeça continua lateralizada, limitando o movimento 

de rotação. O corpo encontra-se mais simétrico com abdução e extensão dos 

membros inferiores. A criança em DD realiza movimentos involuntários em grandes 

amplitudes de abdução, adução, e pequena amplitude de flexão do úmero.   

Os movimentos são viáveis, porque a cabeça, escápula e coluna são mantidas 

apoiadas. Alguns reflexos como: Busca, Moro, sobrevivência, glabelar, sucção, 

marcha automática continuam e tende a desaparecer ao atingir o 3° mês. É necessário 
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salientar que, ao ser estimulada a criança apresenta um melhor desenvolvimento 

motor, logo os pais devem estimular o bebê desde o nascimento, proporcionando 

ambientes interativos onde os estímulos sensoriais e motores estejam presentes. 

 

 
Figura 4 

  

TERCEIRO MÊS 

Na posição de DD o recém-nascido permanece com a cabeça alinhada por um 

período de tempo maior, ao mover a cabeça o tronco tende a fazer o mesmo 

movimento. As mãos encontram-se na linha média, os dedos ficam abertos por mais 

tempo e conseguem pegar objetos com mais facilidade. As pernas ficam afastadas do 

quadril, com uma rotação externa e abdução com flexão.(Figura 5)  

 

 
Figura 5 
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Na posição de DV a criança consegue levantar e sustentar a cabeça até os 45°, 

sendo que o apoio do antebraço é instável e se desequilibra facilmente. O bebê 

começa a explorar o seu corpo, sendo capaz de levantar as pernas da superfície de 

apoio, consegue erguer os pés e as mão até a boca com frequência. 

É visível que a criança adquire um melhor controle de tronco e rola de um lado 

para o outro com dificuldade, e o rolar consciente aparece no segundo trimestre. 

(Figura6). Ainda nesta posição, observa-se que as pernas estão em abdução e 

rotação externa, os pés em dorsiflexão e o quadril em flexão. “Sustentar a cabeça aos 

três meses é a melhor prova de que o desenvolvimento psicomotor do bebê está 

perfeito” (DE LAMARE, 2009). 

 
Figura 6 

 

Com auxílio, na posição sentada, consegue manter o cabeça retificada por alguns 

minutos, mas tende a cair para frente por falta do controle do tronco. Segue objetos 

até 180° e fixa o olhar na mãe durante a amamentação. 
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QUARTO MÊS 

Na posição de DV a criança consegue estender a cabeça até a região lombar 

inferior, onde o apoio do antebraço encontra-se estável. (Figura 7) 

 

 
(Figura7) 

 

O bebê coloca os pés na superfície de apoio com os quadris e flexiona os joelhos, 

este comportamento resulta no movimento chamado ”ponte” que ocasiona grandes 

impulsos. Na posição de DD o lactante estende os braços ao tentar alcançar os 

brinquedos   e pode transferir o peso naturalmente para a lateral. Nessa fase começa 

a rastejar, que resulta numa sequência movimentos para a frente ou para trás puxando 

e empurrando o abdômen que está em contato com a superfície de apoio. 

Durante essa fase a criança desenvolve a capacidade de sentar sozinho e 

estender os braços para frente como forma de proteger seu corpo. Essa habilidade é 

chamada de reação de proteção ou de para-quedas, caracterizada por braços 

abduzidos, extensão dos cotovelos, punhos e mãos.(Figura 8) 
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Figura 8 

  

A posição em pé é realizada com apoio, em razão da criança começar a 

suportar o seu peso, é caracterizada por pernas abduzidas, joelhos estendidos e 

postura plantígrada dos pés (as solas dos pés estão em total contato com a superfície 

de apoio). 

Observa-se que, nessa fase o bebê utiliza-se a movimentação em decorrência 

dos mecanismos de reflexos que vão desaparecendo. Os reflexos magnéticos, Galant 

e as reações de marcha desaparecem, já os reflexos de preensão palmar aparecem 

discretamente e os reflexos plantares ainda permanecem. (Figura 9) 

 
Figura 9 
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02. DESENVOLVIMENTO MOTOR EM CRIANÇAS DE 5 A 7 MESES. 
 

   Me. Carla Chiste Tomazolli Santos7 
Karen Keller da Silva Lima8  

 Fabio Rodrigues Borges Alves9  
 

O desenvolvimento humano acontece por diversos fatores, culturais, 

biológicos, ambientais, psicológicos que ocorrem no indivíduo (SHORT, 1988). 

SCHWARTZMAN, 2007 considera o desenvolvimento físico normal quando 

caracterizado pela maturação gradual do controle postural seguido do 

desaparecimento dos reflexos primitivos entre 4 a 6 meses de idade. Reflexo de moro; 

reflexo tônico cervical assimétrico (RTCA); reflexo de galant, reflexo plantares, 

reflexos orais e indução das reações posturais são alguns pontos a serem observados 

e avaliados durante os primeiros 6 meses de vida que posteriormente serão inibidos 

na medida em que os padrões de endireitamento e equilíbrio surgirem.  

As respostas dos reflexos estão presentes desde o nascimento, mas é 

importante saber que nem todo indivíduo adquirem as mesmas habilidades motoras 

na mesma idade cronológica. 

Segundo (DE LAMARE, 2009), a partir do quinto mês crianças em posição de 

prono apresenta controle de cabeça na posição de prono/supino com extensão até a 

pelve de forma simétrica e alinhada. Observam-se escápulas com forte abdução e 

estabilidade de membros superiores estendidos. Quando cotovelos fletidos, transfere 

o peso causando uma dissociação entre os membros gerando a sua movimentação 

de um lado para o outro. Em relação aos membros inferiores o quadril mostra-se 

apoiado na base suportando o peso dos movimentos coordenados com rotação 

externa e abdução MMIe tronco. 

Na posição dorsal e ventral as crianças se mostram mais estáveis, percebemos 

rotação da cabeça para direita e esquerda e atenção no olhar aos objetos chamamos 

essa fase de “Pé de Mão”, pois a mesma pega tudo com a mão. Nesta fase, a criança 

                                                
7 Possui graduação em Fisioterapia pela Universidade de Marília (1992) e Mestrado em Ciências da 
Saúde pela Universidade de Brasília (2002); professora da Faculdade Sena Aires (GO). 
8 Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires (GO);  Estagiaria na Clínica Escola FACESA;  
Coautora do livro Desenvolvimento Motor Normal de 0 a 2 anos  (Editora Sena Aires); Orientação: 
Professora Mestre Carla Chiste Tomazolli Santos. 
9 Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires (GO);  Estagiaria na Clínica Escola FACESA;  
Coautora do livro Desenvolvimento Motor Normal de 0 a 2 anos  (Editora Sena Aires); Orientação: 
Professora Mestre Carla Chiste Tomazolli Santos. 
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se prepara para sentar apresentando controle com boa reação postural da cabeça 

sobre o tronco iniciando reação postural do corpo. Os reflexos tônicos posturais e 

reação de moro desaparecem nessa fase.  

Quanto à motricidade, constatamos que as crianças pegam objetos com as 

palmas das mãos – preensão palmar e leva os pés a boca. O polegar está estendido 

e pouco aduzido dificuldade em realizar a pinça. 

 

 
 

 

 

 

  
 

Nessa fase a criança leva os braços na linha 
média, toca joelhos e pés. 

Realiza movimentos coordenadamente. 
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No quinto mês ocorre um aumento das atividades. A criança tenta se arrastar, 

rolar, brincar com objetos trocando as mãos, puxa os pés levando a boca auxiliando 

em seu desenvolvimento de uma forma mais estável e equilibrada.  

Os reflexos dessa idade se encontra presente, foi observado Reação Lateral 

de retificação que se inicia ao quinto mês e se perdura por toda vida, Reação positiva 

de suporte que avalia sustentação do MMII e seu fim pode acontecer no final do quinto 

mês. 

 

  
Reação Positiva de Apoio. Aparece entre o 1º e o 3º mês, 
desaparecendo por volta do 8º mês. Como resposta observa-se  
a contração simultânea de extensores e flexores. 
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No período do sexto mês a criança na posição dorsal ou supina consegue girar 

a cabeça livremente de um lado para o outro enquanto o tronco se mantem apoiado 

na cama ou gira ativamente. Há uma melhor coordenação dos movimentos e o 

decúbito dorsal não é mais tão frequente nesta idade é preferível o decúbito ventral 

onde se observa uma elevação da cabeça muito boa.  

No movimento de se levantar para sentar, eleva cabeça, ombros e braços, 

antecipando posições transferindo o peso para um dos lados, normalmente para frente 

utilizando os braços. No decúbito ventral a criança consegue erguer a cabeça em uma 

posição média de 90º, tronco estendido e quadril apoiado à base. Os movimentos do 

tronco são em rotação e não mais em bloco, dissociando cintura escapular e pélvica, 

porem se mantém sentado utilizando a reação de proteção anterior. 

 

Reação de Proteção Anterior. Inicia-se aos seis meses e vai pra vida toda. Desloca 

a criança para frente. Resposta, mãos à frente. Proteção anterior. 
 

 

 

Reação Lateral de Retificação. Inicia-se no 5º mês e 
perdura por toda a vida. Tem como objetivo avaliar 
o alinhamento corporal. 
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As mãos não são mais foco de interesse e sim um auxilio para se locomover. 

Quando sentada o dorso se mostra curvado e os joelhos fletido sentado na posição 

“ring siting”. Nesta fase a criança possui uma eficaz reação de bloqueio à queda 

reação de para quedas suporta bem o seu peso se puxada para cima e possui uma 

boa simetria da postura (CORIA  T, 2001). 
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Os reflexos dessa idade foram  observados todos dentro do padrão normal da 

idade cronológica da criança, Reação Corporal de Retificação que se inicia ao sexto 

mês avaliando alinhamento corporal se estendendo por toda vida, também acontece 

a resposta de Reação Negativa de Suporte que avalia a sustentação do MMII. 

Reação de anfíbio. Inicia-se aos seis meses e vai ate doze meses de vida. Em prono 

eleva uma das pelves. Acontece tríplice flexão, de quadril, joelho e tornozelo. Testar 

o arraste evolutivo. 

  
Reflexos primitivos não mais presente na criança de sete meses de vida. 

 
A posição em decúbito dorsal e praticamente inexistente nesta fase, mas a 

criança rola para os dois lados e sinaliza erguendo a cabeça quando quer se levantar. 
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Em decúbito ventral a cabeça e bem erguida, se desloca com facilidade e puxa 

as pernas pra ficar ereta, se arrasta empurrando para trás realizando o movimento de 

“gata”. Quadris apoiados a base, pernas flertidas em abdução com mobilidade em 

todas articulações. 

Os movimentos observados são pra frente e pra trás, transferindo seu peso 

para sentar de lado enquanto o bumbum passa sobre os calcanhares. Apresenta 

melhor equilíbrio na postura sentada apesar de quando inclinado, o tronco se mostra 

curvado. 

Nesta fase rola, arrasta e engatinha e ao se levantar, com facilitação oscila para 

cima e para baixo se equilibrando por pouco tempo no quadril. Perceber-se boa 

extensão e controle de cabeça, quando perde o equilíbrio, estes restabelece mediante 

boas ações posturais do corpo. 

Posição sentada: dorso reto MMSS apoiado para frente e para o lado 

começando mudar o peso lateralmente em preparação para transições.  Sustenta o 

peso ao ficar em pé com base alargada com facilitação. Balança-se nas mãos e nos 

joelhos; transições para sentar-se e ajoelhar-se começam a aparecer; empurram para 

trás quando em prono. 

 

Fica de quatro para engatinharem: alguns engatinham. Apoio de pesos nas mãos 

e joelhos ergue MMSS e MMII. 

Sentado, fica firme e equilibrado: 
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Quando segurado pelo MMSS, tenta equilibrar-se, mas oscila. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segura dois objetos simultaneamente. 
Senta-se estaticamente com manipulação de brinquedo; desvio de peso, sustentação 

de membro superior, lateral e anterior. 
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Come um biscoito ou pedaço de pão com a Mão.  
Acompanhado de reflexo de preensão palmar. 

 
 

 
Come com colher 
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Em decúbito ventral eleva o tórax apoiando em uma só mão, liberando a outra 
para manipulação de objetos. 

Sentado busca um objeto próximo e consegue atingir. 

 
 

Põe os dedos dos pés na boca. 
Pés no queixo ou boca facilmente rola-se rapidamente para prono, senta-se 

vigorosamente com apoio externo. 
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Sentado já se apoia com rotação muito boa para adiante e lateralmente 

 
Apoiam-se nos moveis na parede ou grade do berço e fica de pé com apoio. 
Sustenta o peso ao ficar em p  é com base alargada equiparação de flexão e extensão. 
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Reflexo de preensão plantar inicia-se desde o nascimento e desaparece aos 
nove meses de vida. 
 
1. Estimulo abaixo dos artelhos. Acontece flexão dos artelhos 

2. Avaliar motricidade dos MMII musculatura intrínseca. 

  
 
Reflexo de Babinsk inicia-se desde o nascimento termina aos nove meses de 
vida. 
 
1. Estimulo do calcâneo indo da borda lateral ate a base dos artelhos, acontece uma 

extensão em leque seguido de flexão dos dedos. 

2. Avaliar a integridade do trato cortiço espinhas (TCE). 
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Reação labiríntica de retificação. Inicia-se aos três meses e vai para a vida toda. 
1. Posiciona a criança em prono.  

2. Resposta a criança apoia nos ate braço e eleva o quadril a 45° semipupping, avaliar 

alinhamento corporal. 

 
 
 

Reação óptica de retificação. 
1. Inicia-se aos quatro meses e vai pra vida toda.  

2. Movimentar objetos na frente da criança.  

3. Acontece dissociação dos movimentos dos olhos e da cabeça, avaliar alinhamento 

corporal. 
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Reação lateral de retificação. 

1. Inicia-se aos cinco meses e vai pra vida toda.  

2. Segura a criança pelo tronco e lateraliza.  

3. Acontece um encurtamento do tronco. Avaliar alinhamento corporal. 

 
 

Landau.I 
1. Inicia-se no terceiro meses e desaparece aos doze meses.  

2. Criança e suspensa em posição ventral e terapeuta deprime a cabeça. 

3. Resposta: flexão do quadril, joelhos e cotovelos fletem. 
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03. DESENVOLVIMENTO MOTOR NORMAL DO 8° AO 10° MÊS 
 

Me. Carla Chiste Tomazolli Santos10 
Ivânia Soares da Silva Lopes11 

Karoline Alves Couto12  
Tereza Oliveira Duarte13 

 

Neste capítulo daremos segmento à exposição das características do 

desenvolvimento motor normal da criança de 8 a 10 meses. Tendo em vista que ao 

falar em desenvolvimento motor baseia-se em pontos comuns às crianças da mesma 

idade, já que há que se respeitar a individualidade de cada uma. 

O desenvolvimento da criança tem como base um padrão de normalidade e é 

de acordo com ele que avaliamos as crianças fotografadas e iremos aqui evidenciar 

os achados para que seja agregada uma referência de qualidade para estudo e 

conhecimento ao tema aqui abordado. 

Notaremos que nesta fase a criança começa a apresentar maior controle de 

tronco e cabeça, se sentando sozinho, realiza rotação de tronco em torno do seu 

próprio eixologo ao 8° mês, além de se manter de pé com apoio. Já desenvolve 

também sua motricidade fina, alcançando objetos à sua volta e batendo palmas. 

No 9° mês de vida, põe-se de pé apoiando em objetos e móveis, desenvolvendo 

seus primeiros passos. Tem bom equilíbrio lateral e anterior quando sentada. 

Desenvolve a pronuncia das primeiras sílabas duplas e reproduz sons. Possui formas 

particulares de chamar atenção e passa a mostrar a necessidade de realizar 

atividades com maior autonomia. 

Agora, já no 10° mês apresenta equilíbrio anterior, posterior e lateral, além de 

uma rotação satisfatória, o que a faz realizar mudança de posição com maior facilidade 

e segurança. Coloca-se de pé com apoio e caminha pela extensão dos móveis com 

                                                
10 Possui graduação em Fisioterapia pela Universidade de Marília (1992) e Mestrado em Ciências da 
Saúde pela Universidade de Brasília (2002); professora da Faculdade Sena Aires (GO). 
11 Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires (GO); estagiaria na Clínica Escola FACESA; 
Coautora do livro Desenvolvimento Motor Normal de 0 a 2 anos  (Editora Sena Aires); Orientação: 
Professora Mestre Carla Chiste Tomazolli Santos. 
12 Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires (GO); estagiaria na Clínica Escola FACESA; 
Coautora do livro Desenvolvimento Motor Normal de 0 a 2 anos  (Editora Sena Aires); Orientação: 
Professora Mestre Carla Chiste Tomazolli Santos. 
13 Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires (GO); estagiaria na Clínica Escola FACESA; 
Coautora do livro Desenvolvimento Motor Normal de 0 a 2 anos  (Editora Sena Aires); Orientação: 
Professora Mestre Carla Chiste Tomazolli Santos. 
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bastante estabilidade. A supervisão de seu meio pelo cuidador, necessita ser mais 

criteriosa, pois a criança passa a locomover-se com maior facilidade e explorar mais 

o ambiente, se pondo em risco com frequência. 

 

DESENVOLVIMENTO NO 8° MÊS 
A criança não deseja manter-se em decúbito dorsal por um longo período, rola 

para os dois lados e passa para decúbito ventral com facilidade. Tem um controle de 

cabeça satisfatório. Pode passar de decúbito ventral para quatro apoios, podendo 

chegar a engatinhar de fato, ainda que com insegurança e descoordenação. 

Rotaciona o tronco em torno do próprio eixo. 

Permanece com quadris em rotação externa e MMII tem livre movimentação. A 

criança se senta, por vezes com auxílio, partindo da posição ventral para sentada 

girando para o lado. Até esse tempo engatinha sobre as mãos constantemente. Caso 

consiga se sentar, o faz apoiando-se com boa rotação anterior e lateral. 
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A criança eleva-se com auxílio de alguém ou apoiando-se em objetos, visto que 

já se apresenta consideravelmente estável. Permanece em ortostatismo, porém, com 

instabilidade. Apresenta dedos em garra, em decorrência do desequilíbrio quando em 

ortostatismo. Não perdeu o reflexo de preensão plantar.  

 Criança se levantando com apoio                                       Criança de pé com apoio 

 

A criança põe-se em quatro apoios para engatinhar, apresenta rotação 

insatisfatória, o que é aperfeiçoado rapidamente com o passar dos dias. Algumas 

vezes, por meio de um giro, desloca-se de sentada de lado para realmente sentada. 

A mudança de posição torna-se cada vez mais depressa e move-se bastante. A 

criança se entretém em conseguir movimentar-se anteriormente, o que leva a 

necessidade de maior cuidado pelo cuidador. 

Permanece em ortostatismo com apoio. A criança sustentada marcha ainda 

com passos vacilantes, sessado o apoio senta-se e empenha-se para se erguer 

novamente, principalmente quando tenta apanhar algo. 

Normotônica, a criança logo desenvolve a estabilidade fundamental para 

manter-se em ortostatismo. A mobilização é realizada com facilidade em todas as 

articulações. Tomando como base o tônus fisiológico e o fato de não estar 

completamente estabilizado apresenta boa mobilidade e postura. 

A colocação da cabeça no espaço é satisfatória. As reações posturais da 

cabeça sobre o corpo e do corpo no espaço apresentam-se bastante representados. 

Caso o equilíbrio seja abalado, o mesmo é retomado em decorrência de boas reações 

posturais no espaço. 

Quando em decúbito dorsal e ventral revela-se com bom equilíbrio e a criança 

desenvolve o sentar. O equilíbrio está em contínuo aperfeiçoamento, a criança realiza 
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testes. Cada vez que perde o equilíbrio, o mesmo é trabalhado e aprimorado. Reações 

de apoio, intensão de realizar salto e reação de Landau melhoradas. A criança tem 

capacidade de reverter qualquer evento assimétrico à simetria. Preferência óbvia por 

uma das mãos, mesmo que use muitos as duas. 

Busca brinquedos a sua volta. Tenta alcançar os brinquedos que caem ou estão 

afastados. Bate palmas, e se motivada, acena e brinca de "esconder". Solta 

intencionalmente objetos e consegue usar o polegar e o indicador para pegá-los. A 

criança brinca com objetos de diferentes tamanhos e busca descobrir o que ocorrer 

ao jogar alguma coisa no chão. Ao lançar um brinquedo no chão e um adulto pegá-lo, 

a criança repete a brincadeira até que se canse. 

Segura objetos com estabilidade enquanto em supino e prono, assim como em 

sedestação. Esforça-se para pegar objetos fora de seu alcance. As mãos mantêm-se 

abertas e com dedos prontos para atividades que necessitam de maior coordenação 

fina. 

Apalpa a tateia abjetos, passa a diferenciar materiais e superfícies que o 

agradam ou nem tanto, reagindo confortavelmente ou não. Desenvolve a preensão 

em garra (usa o polegar e o indicador). A criança se alimenta com o que lhe é ofertado, 

bebe em copos e mamadeiras e come usando uma colher. 

    

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguagem: Pronuncia sílabas duplas: ""mamã, papá, dadá, tatá". Reproduz 

sons próprios e os que ouve. Passa a "contar" muitas coisas e com prazer. Contato 

social: Realiza contato com o ambiente através de olhares, sorrisos e ruídos. Se 

mostra desconfortável na presença de estranhos, o que ainda não está claro é se isso 
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faz parte do processo evolutivo ou se faz parte da personalidade da criança. 

A criança tem sua atenção chamada por ruídos e procura a origem dos 

mesmos. Mostra-se desconfortável à sons agressivos, sua audição é delicada. 

Reconhece seus próprios ruídos e os reproduz, assim com os ruídos externos. A 

sonorização tem tons satisfatórios. Há reprodução e adaptação de ruídos. A criança 

usa o choro em diferentes tons para se fazer compreender em seu meio. Boa sincronia 

entre inspiração e expiração, além de sucção e deglutição combinados. Musculatura 

ocular apresenta boa coordenação. Mostra boa articulação mão-olhos. A criança olha 

para pessoas e objetos. Aprecia os objetos que tem nas mãos. Segue-os por todos os 

planos. Não apresenta estrabismo. 

  A criança mostra simpatia por determinadas pessoas, escolhendo as que quer 

ter proximidade. Quando sente medo ou não se sente confortável demonstra. Passa 

a ser influenciada por outras pessoas além da mãe. Frente a uma negação ou 

assentimento tem diferentes reações. Ao identificar situações adversas à sua vontade 

tenta reverter o desfecho. Identifica os pontos fracos dos pais, mostra-se curiosa e 

alegre mediante novas descobertas e grata quando recebe ajuda para alcançar o que 

almeja. 

A criança revelou-se consideravelmente mais estável e alcança o ortostatismo, 

porém sem muita segurança ainda. Agora apresenta melhor situação com relação ao 

desenvolvimento mental, podendo assim perceber seu meio. Movimentos regulares, 

mudança de posição e a busca frequente de alcançar objetos no espaço estabelece 

a partir daí o desenvolvimento. 

 

DESENVOLVIMENTO NO 9° MÊS 
Praticamente nunca se põe em decúbito dorsal. A criança passa a se lateralizar 

e logo senta-se. Por vezes, passa de decúbito ventral para a posição de apoio sobre 

os quatro membros, logo retornando de lado, para sedestação. 

A criança tem estabilidade ao sentar-se, podendo, caso perca o equilíbrio, 

utilizar de contramovimentos do corpo. É capaz de se apoiar anteriormente e 

lateralmente, e apresenta uma rotação de tronco satisfatória. 
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Criança apoiando-se anteriormente 

 

Sentada, vira-se sobre o assento em torno do seu próprio eixo e desliza 

anteriormente. Algumas crianças mantêm por muito tempo essa forma de se 

locomover, o que explica a demora para engatinhar. 

A criança se põe em pé apoiando-se em objetos e tem boa estabilidade. 

Balanço para cima e para baixo. Apoiada, tem equilíbrio muito bom. Desenvolve os 

primeiros passos com apoio. Quando sentada ou em ortostatismo, a criança apoia-se 

sobre os quatro membros. Em virtude disso consegue se colocar com velocidade, fato 

esse que gera satisfação. Essa situação a expõe a riscos, o que torna imprescindível 

maiores cuidados. A criança pode seguir seu cuidador por onde for, dando nova 

perspectiva à relação. A criança se mantém de pé com suporte e caminha por toda a 

extensão dos móveis. Por algumas vezes pode ser largada, caindo, entretanto, na 

posição sentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criança engatinhando 
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Hesita enquanto em ortostatismo, com pequena flexão dos joelhos. Pode 

acontecer também flexão do quadril, e até mesmo a extensão do mesmo. Em 

decorrência de ainda não se mover com velocidade em ortostatismo, é possível que 

passe para engatinhar. 

Em decorrência da estabilidade o tônus agora é regular. Isso explica o fato de 

a criança conseguir realizar movimentos e manter atitude. As articulações mostram-

se móveis e prontas para o ortostatismo. Abdução do quadril é satisfatória. Apresenta 

boa posição da cabeça ao espaço, além de bom esquema corporal.  

A criança ao perder o equilíbrio, o restabelece através de contra 

movimentos, mesmo que não tão estáveis. Na posição dorsal, ventral e sedestada, o 

equilíbrio é o ideal. Através de movimentos, preservar ou retomar o equilíbrio; 

consegue buscar apoio anterior, para as laterais, entretanto não posterior. A condição 

para o salto e reação de Landau são adequados. 

Comportamento simétrico. Pode passar de uma postura assimétrica para uma 

simétrica. Consegue, de fato, manusear objetos com as duas mãos, mostrando desde 

já preferência por uma delas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criança segurando mamadeira com a mão de sua preferência 

 

O brinquedo inicialmente bem seguro as mãos, pode ser largado, a criança a 

lança longe. Usa o polegar e o indicador (preensão de pinça) para manipular objetos. 

Bate palmas e fala "an-an-an". Dá importância à estímulos mais finos, como tique-

taque de um relógio e barulhos de aparelhos eletrônicos. Aponta com o dedo para 

figuras. Busca segurar a mamadeira ou copo sozinho. Remove coisas da cabeça (por 

exemplo, uma touca, um pano). 
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Criança segurando mamadeira com as duas mãos 

 

Segura objetos enquanto nas posições em que tem equilíbrio. Alcança até 

mesmo objetos mais distantes. As mãos estão espalmadas e os dedos prontos para 

ações mais finas. A criança dirige o olhar para os objetos e os pega. Aproxima as 

mãos à linha média do corpo, se distrai com as mãos, os pés, o corpo inteiro, e através 

disso passa a descobri-lo. Pega e tateia coisas, passa a compreender diferenças entre 

materiais e suas superfícies- agradáveis e desagradáveis, deixando claras suas 

preferências.  

Linguagem: A criança pronuncia sílabas duplas e reproduz sons que ouve ou 

sons próprios dela. Passa a sussurrar, ou seja, a controlar o volume de sua voz. 

Realiza atividade de ponta de língua. Contato social: Mantém um contato visual 

adequado, sorri e olha afetuosamente para as pessoas, caso não tenha medo.  

Compreende perguntas simples. Se questionada "onde está a mamãe?", ela 

dirige o olhar na direção dela. Repara em estranhos com desconfiança. Qualquer 

intervenção em algum desejo é sucedida de choro. Rejeita o contato social, caso não 

seja de sua vontade interagir. Consegue-se, entretanto, distraí-la. Brinca de esconde-

esconde atrás de objetos e coloca e tira objetos de dentro de vasos. 

A criança está atenta a barulhos, procura e volta para onde eles vêm. Diferencia 

a qualidade dos sons, tem seu comportamento alterado quando exposto a sons 

desagradáveis. Escuta seus próprios sons e os reproduz, fazendo também com ruídos 

externos. Sonoriza satisfatoriamente em diferentes tons. 

Reprodução e personalização dos sons. A criança regula a altura do choro, 

dependendo da sua conveniência para se fazer entender pelos cuidados. Tem 
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respiração, sucção e deglutição sincronizados. Coordenação da musculatura ocular 

desenvolvida adequadamente, além da coordenação mãos-olhos. A criança olha para 

pessoas e coisas. Está atenta aos objetos que tem nas mãos. Segue em todos os 

planos. Não apresenta estrabismo. 

Mantém contato visual. Apresenta um bom contato social. Ela se apresenta 

ansiosa tão somente quando vê motivo para tal. Por vezes não permite que estranhos 

a toquem ou a tomem em seus braços e deixa isso claro das formas que sabe. Passa 

a mostrar predileção por algumas pessoas e rejeita o contato quando não quer mais. 

Tem reação ao ouvir "sim" e "não". 

Todavia, sabe tratar com adultos, aprendeu a conhecer seus pontos fracos. Mostra 

curiosidade frequentemente e felicidade frente aos descobrimentos diários, em 

decorrência deste fato há a necessidade de maior vigilância de seus cuidados, já que 

os perigos estão muito mais eminentes. A criança revela-se bastante grata por 

eventuais auxílios no sentido de conseguir o que almeja, de acordo com seu nível de 

dificuldade. 

A criança alcançou considerável equilíbrio e consegue manter-se por mais 

tempo em ortostatismo. Evoluem satisfatoriamente as fases motoras intermediárias. 

A criança se levanta ainda insegura, investe na tentativa de locomover-se 

lateralmente. Passa a analisar o ambiente. O desenvolvimento mental da criança é 

voltado para trabalhar a aptidão de seu deslocamento no espaço, desloca-se 

objetivando apanhar algo. O cuidador percebe formas de a criança tornar instintivas, 

algumas atitudes comportamentais. É de suma importância que alguém esteja sempre 

supervisionando suas ações, já que há riscos dela se ferir com facilidade. Na ânsia de 

explorar e aprender mais, familiariza-se constantemente com o novo. 

Desenvolve inúmeras formas hábeis para chamar atenção das pessoas 

próximas, o que a leva a aumentar a dinâmica de sua atividade exploratória. Aumenta 

sua necessidade de realizar atividades independentes. A autonomia mais ou menos 

desenvolvida é resultado do incentivo do seu ambiente. 

 

DESENVOLVIMENTO NO 10° MÊS 
Há crianças que enquanto dormem se põem em posição dorsal, enquanto 

outras, em posição ventral, e isso não significa, no entanto, atribuição alguma durante 

exame onde a posição dorsal é preterida, deixando assim de ser adotada, é percebida 

como incômoda. A criança gira de imediato para os dois lados. Dado isso para 
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sedestação, por vezes, do mesmo modo passando pela posição de quatro apoios. A 

partir desta posição a criança põe-se a engatinhar. 

A criança se põe sentada sem ajuda e apresenta equilíbrio satisfatório. 

Sustenta-se anteriormente, lateralmente e posteriormente. Realiza rotação de forma 

apropriada. Comportamento simétrico aceitável. A criança realiza deslizamento 

anterior em torno do próprio eixo. 

 
A criança se coloca de pé apoiando em objetos, entretanto, pode conseguir 

colocar-se em pé sozinho. Com auxílio dos cuidados põe-se de pé com grande 

estabilidade e anda por toda a extensão dos móveis. 

A criança consegue engatinhar com velocidade e rotação ideal. Passa de 

sentada e de pé para quatro apoios com grande facilidade. Movimento esse que 

necessita de maior supervisão da parte do cuidador, já que ela se coloca com maior 

frequência em perigo, almejando tocar em tudo.  Por vezes a criança se solta, porém 

ainda não consegue dar nenhum passo. Durante muito tempo caminha pela extensão 

dos móveis. Apresenta-se bastante estável. A partir da posição ortostática passa para 

sedestada com boas fases motoras intermediárias. Passa da posição ortostática para 

a de engatinhar com regularidade. 

Regulação tônica adequada, corresponde à tensão que se espera para obter 

bom resultado da óptica motora. As articulações autônomas da gravidade mostram-

se preparadas para o ortostatismo e para a marcha. As fases motoras intermediárias 

necessitam de um tônus regulado. Apresenta correta abdução do quadril. Reações 

posturais satisfatórias no espaço. 

Apresenta equilíbrio adequado quando em posição dorsal e ventral ao sedesta-se; 

não manifesta por hora reações de equilíbrio ao colocar-se em ortostatismo. Reações 

satisfatórias ao perder o equilíbrio. Tem apoio ideal. Assume posição simétrica 
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repetidamente. A criança evolui da assimetria para a simetria. Utiliza as duas mãos, 

entretanto mostra preferência por uma delas. 

Agora consegue pegar um brinquedo que se encontra mais longe, assim como 

o larga. Joga o brinquedo para baixo e aguarda que o cuidador o busque para que a 

diversão seja reiniciada. A criança segura em pequenos objetos utilizando o polegar 

e o indicador (preensão de pinça). Retira objetos de uma caixa e o coloca de volta. 

Por hora não encontra objetos que tenham sido escondidos dela. Mostra interesse por 

estímulos mais finos, como por exemplo o tique-taque do relógio. Diverte-se sem 

problemas com telefone, embora apenas escuta nele. Mostra-se verdadeiramente 

atenta durante brincadeira com cubos e outros objetos parecidos. 

Segura objetos em todas as posições que apresenta equilíbrio e alcança 

aqueles que estão mais afastados. Permanece com as mãos abertas, dedos livres 

para realizar movimentos que requerem coordenação mais fina. A criança mantém 

sob seu olhar os objetos que pega. As mãos se aproximam da linha média do corpo, 

o que a leva a se conhecer mais. Aperta e agarra objetos, passa a conhecer e 

diferenciar materiais e suas respectivas superfícies como agradáveis ou não, o que a 

leva a expor reações de conforto e desconforto. 

Pega objetos afilados utilizando o polegar e o indicador em flexão em preensão 

de pinça. Supinação satisfatória, com membros livremente móveis. Passa os objetos 

de uma mão para a outra (coordenação motora). Apresenta extensão anterior, lateral 

e posterior apropriadas. 

Linguagem: Pronuncia sílabas repetidamente: "mamã", "papá", ainda que 

desinteressadamente. Responde quando chamado pelo nome e quando convidado 

("me dá..."). Reproduz sons que ela mesma faz e que escuta. Articula a voz em alto e 

baixo e sussurro. A língua e saliva são utilizados na produção de ruídos que se tornam 

brincadeira. 

Contato social: Passa a distinguir quando alguém a elogia ou chama sua 

atenção negativamente. Realiza o que lhe é solicitado e assim recebe elogio. Usa de 

artifícios quando faz algo digno de repreensão. Pessoas desconhecida são vigiadas 

com desconfiança. Gargalha ou sorri, entretanto não aceita contato que não lhe 

agrada. Mostra conforto em algumas situações. Consegue-se distraí-la com facilidade. 

A criança começa a brincar de esconde-esconde, agora com outras pessoas, ao invés 

de sozinha como antes. 

Barulhos chamam sua atenção, a fazendo voltar-se para onde eles vêm. 
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Diferencia qualidades. Reage a ruídos desagradáveis desconfortavelmente. Escuta 

seus próprios ruídos e os imita, assim como os externos. Coordenação da musculatura 

ocular e coordenação motora visual satisfatórias. Olha, chora baixo e alto dependendo 

da necessidade de se fazer entender. Sons narrativos.  

Respiração, sucção e deglutição estão coordenadas. Coordenação da 

musculatura ocular é satisfatória, além da coordenação mãos-olhos. Encara 

pessoas e objetos, assim como o que tem nas mãos em qualquer plano. Não 

apresenta estrabismo.  A criança segura a colher para se alimentar sozinha, entretanto 

ainda há necessidade de receber o alimento na boca. Bebe sem auxílio, segurando a 

mamadeira com as duas mãos. Por hora não tem controle da bexiga. 

Mantém contato visual satisfatório, o que facilita o contato social. A criança 

revela-se ansiosa ao ter motivo que justifique. Não permite que a toquem e externa 

suas vontades claramente. Escolhe suas pessoas de referência e rejeita contato 

indesejado. Responde à "não" e "sim". Entende como tratar com adultos, passou a 

conhecer seus pontos fracos. 

Fase intermediária da horizontal para vertical, até então sem estabilidade. As 

fases intermediárias evoluíram bem, passando a ser mais estáveis. A criança coloca-

se em ortostatismo e procura soltar-se. Caminha pela extensão dos móveis, 

engatinha. Passa, assim, a desassossegar o meio em que se apresenta, obrigando o 

cuidador a aumentar a vigilância e a não a deixar desacompanhada nem mesmo um 

instante, já que agarra e rasga tudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criança de pé com apoio na parede 

 

Esta é a maneira que ela tem de relacionar-se e aprender com seu ambiente, 

onde os membros estão a todo momento oferecendo algo que ela solicita. 

Desenvolve-se muito rápido nessa idade. Adquire bastante conhecimento em pouco 
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espaço de tempo. Iniciam-se os preparativos para a marcha ereta e para a linguagem 

que aprendeu. Dá atenção à barulhos e desenvolve os próprios. Passa a ser mais 

autônoma quando quer. Apresenta contato com o ambiente de formas distintas, difere 

e faz seleção ao reagir a emoções. 

  

REFERÊNCIAS  
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04. DESENVOLVIMENTO MOTOR INFANTIL DOS 11 AOS 13 MESES. 
 

Me. Carla Chiste Tomazolli Santos14 
Gabriela Alvim Tosta15 

Yeda Maria Landim de Lavor16 
 

Os primeiros anos na vida da criança são fundamentais para a aquisição de 

habilidades motoras, cognitivas e sociais. Desta forma as oportunidades ofertadas às 

crianças e as expectativas sociais podem interferir no desenvolvimento. Considerando 

os tipos de estímulos ofertados as crianças, pesquisadores demonstram esforços para 

identificar as consequências do tipo de tarefas e atividades as quais a criança é 

exposta. Frente a isso, as diferenças no desempenho e habilidades motoras entre 

meninos e meninas é algo preocupante, pois a indução de atividades específicas para 

cada sexo pode influenciar as aquisições motoras das crianças. Essas distinções, na 

maioria das vezes são determinadas pelo contexto e pelas atividades que são 

propostas a criança, através de brinquedos e atividades impostas pelo padrão cultural 

considerado mais apropriado para cada um deles. Diante disto, não há dúvidas de que 

os indivíduos apresentam diferenças sexuais determinadas biologicamente, no 

entanto, as características de cada um não estão relacionadas apenas ao sexo, mas 

sim aos valores familiares, bem como a fatores sociais, econômicos e culturais. 1 

Há muitas indagações no que se refere a distinções comportamentais motoras 

entre os gêneros e, os prejulgamentos relacionados a eles, ocasionam refutação 

quando não analisada a cultura onde o indivíduo está inserido. A separação de sexo 

ocorre desde o nascimento, onde brinquedos como carros e bolas são oferecidos aos 

meninos e, as crianças do sexo feminino, comumente são olhadas com aspecto mais 

delicado, sendo oferecidos a elas brinquedos como ursos e bonecas, ou seja, 

culturalmente meninas não são incentivadas a participarem de brincadeiras 

consideradas mais agressivas como jogar bola, ciclismo e brincadeiras que 

demandem mais esforço físico. Dessa forma, o sexo feminino demanda habilidades 

                                                
14 Possui graduação em Fisioterapia pela Universidade de Marília (1992) e Mestrado em Ciências da 
Saúde pela Universidade de Brasília (2002); professora da Faculdade Sena Aires (GO).  
15 Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires (GO); estagiaria na Clínica Escola FACESA; 
Coautora do livro Desenvolvimento Motor Normal de 0 a 2 anos  (Editora Sena Aires); Orientação: 
Professora Mestre Carla Chiste Tomazolli Santos. 
16 Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires (GO); estagiaria na Clínica Escola FACESA; 
Coautora do livro Desenvolvimento Motor Normal de 0 a 2 anos  (Editora Sena Aires); Orientação: 
Professora Mestre Carla Chiste Tomazolli Santos. 
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motoras desiguais às masculinas, com movimentos mais passivos, enquanto o sexo 

masculino em um contexto geral tem mais habilidades motoras. 2 

Crianças de sexo masculino têm mais incentivos a executarem atividades mais 

livres, onde podem correr e jogar futebol, brigarem, subir em árvores e muros, praticar 

tarefas variadas e mais desafiadoras. Entretanto, este incentivo não é muito 

empregado com as meninas. A família é o primeiro pilar de instrução em relação ao 

que diferencia gêneros, pois quem decide e define as brincadeiras adequadas aos 

filhos são os pais. As crianças assimilam culturalmente o que é apropriado ou não 

apropriado para cada gênero por meio das regras da cultura do ambiente onde ela 

cresce, assim, vão se moldando e formando a personalidade através das 

experimentações que irão promover as rotinas, vícios, concepções e identidade, que 

os acompanharão ao longo da vida. 2 Um estudo mostra que meninos entendem que 

o sexo oposto atrapalha durante uma atividade de jogo de futebol e relatam que elas 

atrapalham por terem habilidades motoras reduzidas e ao contrário, elas relatam que 

eles são mais agressivos. Estas práticas de desempenho corporal entre os gêneros, 

no que diz respeito às atividades motoras, são dependentes da cultura que entende 

que um sexo seja mais delicado e vulnerável que o outro. 2 

No que se refere à parte biofisiológica, o desempenho motor feminino tem 

maiores chances de ser afetado por ter menos possibilidades de realizar tarefas físicas 

que envolvem o corpo, em comparação às oportunidades que são ofertadas aos 

meninos onde eles realizam mais atividades corporais. Ademais, se tratando da área 

psicológica, as meninas estão mais adaptadas à idealização de que o homem é 

superior fisicamente, o que as leva a sentirem-se cômodas, do ponto de vista que o 

sexo masculino é incentivado a ser independente desde o nascimento. No que diz 

respeito ao campo social, a dedução é certa de que ambos os gêneros já tem um 

comportamento definido perante a sociedade como efeito dos fatos explícitos. 2 

Desta forma, pode-se entender que a conceituação de gênero quanto ao 

desenvolvimento motor de meninos e meninas, mostra que os limites de cada um 

estão relacionados ao meio a que eles pertencem. Há diferenciação motora 

decorrente das particularidades de cada indivíduo. 2 

Contudo, o desenvolvimento motor é um acontecimento que permite a 

realização de movimentos físicos motores essenciais no dia a dia. Este 

desenvolvimento compreende uma série de modificações no corpo humano no 

decorrer da vida e influenciam fatores de ordem genética e ambiental. Os estudos 
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englobam meios de transformações e adaptações em níveis de maturidade, 

morfológicos e motores. As progressões motoras para a criança essencialmente são 

a manipulação, o ato de engatinhar, sentar e andar, que são modelos de aptidões 

conquistadas por bebês em uma determinada idade e representam as condições de 

percepções, cognição e estado emocional em eu eles vivenciam. . 3 

A fase de desenvolvimento infantil de 0 a 2 anos é importante e enriquecedora. 

É onde inicia a estruturação da inteligência antes que a linguagem se estabeleça. Em 

tempos mais antigos a noção e o pensamento eram de que o bebê nesta fase não 

mostrava atrativos no que refere-se a inteligência e que a mesma só iniciava-se depois 

que iniciava-se a fala. 3 

 Onde é associado a um processo de crescimento, maturidade e aquisição da 

competência e reorganização psicológica. Portanto, através desse processo a criança 

alcança novas habilidades ao que se refere ao domínio motor, grosseiro e fino, 

cognitivo e emocional. 4 No entanto, o desenvolvimento está associado com a 

interação com o meio, ou seja, a criança entende e depois se desenvolve. 5 

 Contudo, o desenvolvimento motor está associado ao amadurecimento do 

sistema nervoso, sendo este o responsável por adquirir as reações motoras. Nos 

tempos remotos, não havia interesse de se estudar o desenvolvimento motor porque 

era uma área que se desenvolvia de forma lenta. Atualmente, é necessário estudar 

sobre o desenvolvimento motor, pois o mesmo se tornou um tema importante e 

bastante estudado. Portanto, trata-se de um processo que se modifica e que vai no 

decorrer da vida na aptidão de suas tarefas, ou seja, quando o indivíduo vai 

amadurecendo o seu desenvolvimento o acompanha. O desenvolvimento ele varia de 

indivíduo para indivíduo, pois cada um possui seu próprio ritmo. 6 

No entanto, as transformações são progressivas, ou seja, uma leva a outra de 

forma ordenada. No que se refere às essas transformações, ela parte de dentro do 

indivíduo e que é influenciado pelo ambiente em que o pertence. É bastante 

perceptível a relação do meio ambiente e a criança, sendo essa de forma recíproca. 

Devemos ressaltar que muitas das vezes a criança não vai ter uma idade que 

conseguirá realizar uma determinada tarefa, como por exemplo, uma criança que 

possui apenas seis meses não será capaz de andar, mas realiza outras atividades 

que é específica para sua idade e isso é justificado pelo fato que a criança mão possui 

uma maturidade para tal ação, portanto faz se necessário o processo de 

aprendizagem para sua aquisição de habilidades. 6 



	
	

 

62	

A mudança do desenvolvimento motor com o decorrer dos anos é explicada 

porque o desenvolvimento motor vai se aprimorando em seu nível de complexidade, 

então superando os eventos clássicos das idades anteriores e atualmente com mais 

facilidade a criança pratica algumas atividades, como andar, correr, pular. 7 

Um estudo mostra que há uma grande influência dos fatores internos e externos 

do desenvolvimento infantil. Esses fatores são: baixo nível socioeconômico familiar, 

baixa escolaridade materna, famílias com muitos filhos e a não realização do pré-

natal, mães que são analfabetas tiveram maior chances de ter filhos com baixo 

desenvolvimento comparado as que não são. Contudo, mostra-se que em lactantes 

que possuem desnutrição leve sobre o desenvolvimento neuropsicomotor afirmou a 

tendência a prejuízos em relação a áreas de linguagem e sociabilidade. 8 

Em outro estudo foi retratado que alguns fatores ambientais influenciam no 

desenvolvimento motor, a baixa escolaridade materna está associado ao atraso do 

mesmo. Assim como, transtorno mental materno. Foi encontrada uma associação 

entre o estresse materno e o atraso no desenvolvimento motor fino. Lembrando que 

a criança reage a estímulos do ambiente em que ela se encontra, ou seja, se ela não 

recebe esses estímulos à criança pode crescer com déficit motriz. 9 

O fato de a mãe possuir um elevado número de filhos é outro fator que pode 

influenciar no desenvolvimento cognitivo infantil, pois a mesma não consegue oferecer 

uma atenção adequada para que estas crianças possam explorar seu potencial de 

desenvolvimento. Também pode ocorrer em famílias monoparentais, ou seja, que um 

dos pais assume a responsabilidade dos cuidados sozinha, sem o apoio do outro 

cônjuge e, devido a isso, essa pessoa responsável, por estar à frente a diversas 

tarefas diárias, não consegue dar um suporte educacional e emocional, visto que isso 

pode influenciar no desenvolvimento infantil.8 

Considerando o desenvolvimento motor, observa-se maior incidência de 

estudos direcionados a faixas etárias acima dos 4 anos de idade e poucos estudos 

em crianças com menos de 2 anos. 1 

Contudo, a comparação do desenvolvimento motor entre meninas e meninos 

de 0 a 18 meses não tem diferença significativa. De acordo com os autores o avançar 

da idade e as disparidades no desempenho motor vão se acentuando e se tornando 

mais expressivos na puberdade. Portanto, acredita-se que na faixa etária estudada 

ainda não ocorra tanta diferença nos tipos de atividades ofertadas, devendo esta, 

aumentar a partir da aquisição da locomoção independente, ou ainda, embora 
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diferenciações na qualidade e tipo de estimulação possam ter ocorrido, esta não foi 

suficiente para gerar diferenças nos desempenhos motores. (1) 

As atividades motoras esperadas para a faixa etária dos 11 aos 13 meses de 

vida não são de uma variação que se dissipa muito, porém, podemos notar alguns 

avanços que vão sendo observados gradativamente ao longo deste período: 

 
AOS 11 MESES 
• O bebê consegue engatinhar e até mesmo muito rápido. Por fim conquistou a 

mobilidade. 

• Sentar: Varia posicionamento de MMII, senta com os joelhos estendidos, senta de 

lado, controla rotação de tronco.  

• Endireita-se, colocando-se de joelhos e em seguida mantém um joelho no chão e 

dobra a outra perna se apoiando no pé. A partir desta posição, ele faz força com 

os pés e agarra com a mão em um suporte, e pronto, fica de pé. 

• De joelhos/ semi-ajoelhado: Aumento do controle de quadril. 

• Para ficar de pé: O bebê consegue ficar de pé sem apoio durante alguns instantes. 

Consegue dar alguns passos agarrado aos móveis, mas está sempre caindo, 

utiliza joelho, semi-ajoelhado, movimento simétrico, extensão MMII e elevação de 

tronco. 

• De pé: MMSS usa pouco, fica de pé sozinho, controle aumentado de quadril, 

abdução de MMII, ampla base de suporte, com uma mão firme em algum lugar, 

ele consegue pegar algo no chão com a outra mão. 

• Andar: Se move e alcança móveis fora do alcance. Consegue andar desde que lhe 

dê as duas mãos ou se estiver encostado aos móveis. Vai ficar encantada quando 

começar a andar, de braços e pernas abertas: perfeitamente normal esta postura 

permite um maior equilíbrio. Pouco a pouco, o bebê vai começar a fechar mais as 

pernas e a ganhar confiança. 

• Aponta com o dedo os objetos que lhe interessam. 

• Dá «tchau» e «bate palminhas» com as mãos.  
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AOS 12 MESES 

• Apesar de ter muita variação neste período de forma geral a criança consegue 

caminhar agarrando-se a objetos, com o auxílio de um adulto ou sozinha. 

Consegue escolher, segurar, pôr ou tirar brinquedos de uma caixa e consegue 

rabiscar. 

• Reações de retificação bem integrada na maioria dos movimentos. 

• Reações de equilíbrio presentes em todas as posições exceto de pé. 

• Para ficar de pé: Levanta com as pernas não precisa mais de MMSS. 

• De pé: capaz transferir o peso e levantar uma perna. 

• Andar: Pode tentar andar sem ajuda – extensão de tronco aumentada, adução 

escapular, abdução ampla de MMII.  

• Quando a criança está de pé parada, predomina o apoio plano que persiste até a 

modelação do arco plantar, às vezes observa-se o apoio na ponta dos pés que 

logo desaparece (equinismo). Normalmente os pés encontram-se separados com 

aumento da base de sustentação; suas bordas internas ficam quase paralelas e 

os dedos apontam para frente. 
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AOS 13 MESES 
• Criança aprende a andar. 

• Engatinhar não é o recurso mais utilizado para se locomover, porém possa ser 

utilizado. 

• Descarga de peso mais segura. 

• Reações de equilíbrio presentes em todas as posições. Criança com base mais 

fechada, mais segurança na marcha. Ainda precisa de apoio para se levantar.·. 

• Desenvolve as suas habilidades com as mãos. 
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05. DESENVOLVIMENTO MOTOR DE 1 ANO E 2 MESES A 1 ANO E 4 MESES 
 

Me. Carla Christe Tomazoli Santos17 
Giulia Gentili18 

Carla Cristina da silva19 
Jacqueline Marques de Queiroz20 

 
1 ANO E 2 MESES 

Algumas crianças iniciam cedo a andar sozinhas outras não, umas dar seu 

primeiro passo antes de ter estabilidade em posição em pé, algumas já conseguem 

se manter estável e sustentando seu corpo e depois o primeiro passo. A criança no 

décimo quarto mês tem algumas posições mantidas como em prono o puppy e semi 

puppy conseguindo manipular brinquedo e objetos, ver tv e afins. 

 
O sentar adquire mais habilidade de equilíbrio sendo mais funcional, sem ser 

preciso que a segurem, mesmo sentado consegue ter apoio lateralmente e 

posteriormente, consegue fazer meia volta, conquistando ainda mais uma posição 

ereta, lhe dar a oportunidade de sentar se em “w” e em várias posições. 

                                                
17 Possui graduação em Fisioterapia pela Universidade de Marília (1992) e Mestrado em Ciências da 
Saúde pela Universidade de Brasília (2002); professora da Faculdade Sena Aires (GO). 
18 Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires (GO); estagiaria na Clínica Escola FACESA; 
Coautora do livro Desenvolvimento Motor Normal de 0 a 2 anos  (Editora Sena Aires); Orientação: 
Professora Mestre Carla Chiste Tomazolli Santos 
19 Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires (GO); estagiaria na Clínica Escola FACESA; 
Coautora do livro Desenvolvimento Motor Normal de 0 a 2 anos  (Editora Sena Aires); Orientação: 
Professora Mestre Carla Chiste Tomazolli Santos 
20 Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires (GO); estagiaria na Clínica Escola FACESA; 
Coautora do livro Desenvolvimento Motor Normal de 0 a 2 anos  (Editora Sena Aires); Orientação: 
Professora Mestre Carla Chiste Tomazolli Santos	
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Já se desloca em pé mas ainda utiliza o engatinhar, consegue ficar em pé por 

muito mais tempo assumindo uma postura ereta, se localiza no espaço tendo as 

reação bem aprimoradas como a de proteção em todos os lados, faz descarrega de 

peso em um único membro inferior para subir degraus e “escalar” coisas, inclina-se 

para pegar objetos, ficam de joelho com o tronco ereto resistindo mais a força da 

gravidade. 

  
Muitas crianças ainda andam na ponta do pé com um pouco de contato de 

calcanhares para se estabilizar nos primeiros passos, é uma forma natural de se 

manter equilibrado no espaço. Posição de cócoras já estar mais aprimorada quando 

ficada no chão, conseguindo se manter nessa posição com mais equilíbrio, usa essa 

posição para brincar.  
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O seu tônus tem uma boa funcionalidade, mesmo ainda progredindo para um 

equilíbrio estável. Nessa idade a criança já sabe retirar brinquedos dos lugares e 

coloca-los novamente, atira objetos para longe, coloca objetos acima da cabeça, 

batem brinquedos um no outro. Jogam brinquedos ou coisas em buracos estreitos 

porque são mais curiosos. Brincam de falar no telefone soltando algumas sílabas. 

Nesta fase a motricidade fina vai se graduando sucessivamente. 

 
Em relação a preensão palmar já está um pouco mais avançando mas ainda 

captando mais funcionalidade, evoluindo para uma pinça mais fina, tem a capacidade 

de mamar mamadeira sozinhos, comer com as mãos, tentam beber em copos, troca 

de objeto com as mãos, agarra objetos em todas as posições, tentam pegar as coisas 

além da linha média. 
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Sua cognição tátil- cinestésica ainda está em progressão mas sabem 

reconhecer texturas agradáveis e desagradáveis. Com tudo a criança não está 

absolutamente segura em bases largas ,abandonando o engatinhar, exploram mais o 

ambiente onde vivem como colocando a boca nas coisas, rasgando ou quebrando 

objetos.  

CARACTERÍSTICA DE DESENVOLVIMENTO  
Desenvolviment

o Motor Grosso 

Desenvolviment

o Motor Fino  

Comunicação Controle 

do 

Esfincter  

Comportamento

s  

Mantém em pé 

por mais tempo. 

Busca objeto 

que não estão 

ao seu alcance 

fora da linha 

média. 

Põe de pé em 

qualquer apoio. 

Transfere 

objetos de uma 

mão para outra. 

Pinça mais 

evoluída.  

Consegue 

passar folhas 

de livro 

Fala 

monossilábica. 

Sabe se 

localizar 

anatomicament

e com 

comandos 

verbal . 

Ainda 

não tem 

autonomi

a para 

controlar. 

Sobe em 

cadeiras, brinca 

de telefone, 

diferenciam 

texturas. 

Rolar uma bola. 

Mandar beijos. 

Curiosidade 

aguçada. 
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Sobe escada 

ainda 

engatinhando.  

 

              
REAÇÕES PRESENTE EM UMA CRIANÇA DE 1 ANO E 2 MESES 

 

Reação de 

Paraquedas 

Reação de 

Proteção 

Anterior 

Reação de 

Proteção 

Lateral 

Reação de 

Proteção 

Posterior  

Reação de 

Equilíbrio  

Suspensão 

ventral 

impulsionand

o para baixo 

Apoia as 

mãos 

anteriorment

e em direção 

ao estímulo. 

Apoia as mãos 

lateralmente 

em direção ao 

estímulo 

Apoia as mãos 

posteriormente 

em direção ao 

estímulo 

Equilíbrio em 

diversas 

posições. 

PRESENTE PARA TODA VIDA 

 

 
1 ANO E 3 MESES  

O desenvolvimento motor envolve transformações ligadas à idade tanto na 

atitude quanto no trajeto, são dois elementos fundamentais do comportamento motor. 

A criança nessa faixa etária já não quer ficar presa em um berço ou quarto, gosta de 

explorar sua casa e de passear, sua rotina começa a se estabelecer com a da sua 

família, recorre sempre a mãe, pode sinalizar que a fralda está molhada, se despede 

das pessoas, mandam beijos e  podem até mesmo fazer uma dança. 
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No décimo quinto mês a criança vira-se de ambos os cursos primeiro de lado, 

engatinha fica em pé, sobrevindo pela posição de base sobre os quatros membros, 

no estilo de urso (base sobre os dois membros inferiores com movimentos). Caminha 

livremente, apesar que em alguns momentos tem oscilação corporal. 

 
O sentar está muito bem estabilizado e pode sustentar-se de todos os lados. 

Permanece sentada muito tempo, com quadril fletido e a lombar estendida. Pernas 

em rotação externa, segura rotação, postura simétrica.  

O engatinhar já não é a porta mais usada para se locomover mais para brincar. 

Posição em pé, a criança fica em pé e pode incidir desta para diversas posições. Pode 

mover o seu peso e adaptar-se bem a mudança da sua posição no ambiente. Sua 
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marcha esta bem desenvolturada, a criança pode andar livremente, com o movimento 

de equilíbrio ainda não completamente controlado. As vezes mesmo de base larga, 

75% das crianças podem andar neste período. Agarram um objeto na mão (com as 

duas mãos), esticam os braços para apanhar qualquer objeto. As pernas também são 

rodadas internamente, dai comanda os pés para dentro. A criança pode iniciar uns 

passos mais rápido. As articulações movimentam-se livremente. Suas reações 

posturais adequadas em todas as posturas e ambos os lados.  

(Tab. 1 ano e 2 meses) 
Reação de estabilização apresenta bom equilíbrio na posição deitada e 

sentada, e uma melhora na posição em pé e durante o caminhar. Este último ainda é 

instável, mas a criança consegue apoiar-se bem. 

Na motricidade fina e ajustamento, a criança aproxima-se de artigos, graças à 

habilidade de andar, e segurar-se neles. Copia os afazeres domésticos da mamãe e 

prontamente realiza breves trabalhos. Alimenta-se só, com a colher, porém ainda 

desmantela a comida. Desnuda as principais partes da roupa. Risca quando lhe dão 

algum lápis. Arquiteta um castelo com dois cubos. Coloca jogos no caixote e puxa-os 

para fora. Arrasta jogos para si mesmo que encontra-se detrás. Arranja artigos, 

contudo mesmo sem ordem, arremessa-os juntos de uma vez. Pega com jeito 

pedacinhos e fiozinhos. Prontamente pula bastante concentrada e une cubos. 
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Preensão palmar apanha artigos em todas as poses nas quais se contrapesa. 

Alcança artigos afastados. As mãos permanecem livres em supinação, os dedos 

desafogadamente movem e desenrolados para movimento também delicados. 

 
Coordenação mãos-olhos e mão-mão. As mãos unem-se na linha média. A 

criança pode pegar artigos mais delicados com o polegar e o indicador (preensão em 

pinça); logo folheia qualquer folheto com bastante habilidade, porém com 

movimentações ainda, às vezes, que excedem. Ombros desafogadamente 

movediços; os braços estiram-se bem. 

A criança tateia com habilidade, descobre apetrechos e alturas. Demostra, 

nestas horas, bem-estar e inquietação. 

Na linguagem fala papá e mamã detalhadamente e, de vez em quando, mais 

expressões. Bela percepção do que lhe falam. Oferece na mão, a mão que os artigos 

pegaram. “Age ao seu nome e entende “sim” e não”. Fala termos com significado: 

papá(comer), au-au (cão), que-que (quero). Copia bem os sons, por exemplo, de 

máquinas. Arrisca cantarolar, mudando o tom; sussurra palavras . 

No contato social compreende suficiente o que o adulto espera lhe, e entende 

se a engrandecem ou a criticam. Diz gostos próprios e finge compreender, às vezes 

por meado de artimanhas. Age a pedidos e acata-os. Os resultados numa atividade 

fazem-na vaidosa. Aceita toque por si até mesmo, e rejeita-os no momento em que 

não lhe convém. Sorri e pranteia. Demonstra bem-estar e incômodo. Aceita que a 

entretece, no momento em que os entes ajeitam às obrigações. 

Diverte-se ao esconder com diversas crianças. Apresenta-se determinada a 

brincar com os adultos. Come à mesa com os outros, quando se senta de maneira 

correta. Pega na colher e come quase sem deixar cair comida.  
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Grande habilidade de ouvir e localizar ruídos, pois sua curiosidade nessa faixa 

etária estar mais aguçada. Nesta idade os pais já podem estimular a criança a usar 

um penico para ensinar a ter um controle de esfíncter. Como este método de 

aprendizagem se unifica estreitamente a membros psíquicos (relação mãe-filho), é 

preciso atenção quando se fornecem informações a respeito do desenvolvimento da 

higiene. 

Já deambula bem e pesquisa por todo o seu espaço. Os estádios motores 

intermediários desenvolveram consideravelmente. A criança agora pode, quando se 

move livremente, agachar-se e erguer do chão um objeto, ajuda a se vestir com 

comandos verbais dos pais. 

Não se pode mais deixar tão só, pois pega em tudo, tudo ela prova. Dia a dia 

aprende novidades e distingue o seu espaço. A evolução da fala toma o primeiro plano 

nesta idade, daí aumentaram-se as dimensões para a criança. A observação nas 

áreas acústica, visual e tátil cenestésica tende a inteirar-se. 

 
1 ANO E 4 MESES 

A criança no décimo sexto mês tem domínio postural e coordenação para 

movimentação, consegue ficar ereto e se locomover desacompanhado, o período da 

normalidade para uma criança andar é para meninas do décimo terceiro mês ao 

décimo sexto mês e para meninos do décimo terceiro mês ao décimo quarto mês.  
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Assim como o crescimento em altura a adição em idade atua nos tipos de 

andamento da criança vai variar de acordo com os meses, vai ter diferentes padrões 

de velocidade, distância do passo e cadência. A maneira de andar pode ter diferentes 

padrões, andar de lado pode ocorre no período do décimo quinto mês ao decimo sexto 

mês, andar para trás no período do décimo sexto mês ao décimo nono mês.  

 
 

Nesta fase a criança vai desenvolvendo a independência, consegue inclinar o 

corpo e voltar com facilidade, tenta comer sozinha, já se observa no espelho, desfruta 

de brinquedos que gosta, provoca e brinca com os responsáveis, copia o trabalho 

doméstico que vê sendo feito em casa.  



	
	

 

77	

  
Essa criança vai ter um desenvolvimento motor grosseiro suficiente para 

rastejar-se degraus acima de uma escada com apoio externo, rolar uma bola de volta 

para quem está brincando, correr, bater palmas, tem medo de diversas situações 

como de altura e profundidade.  

 
O desenvolvimento motor fino dessa criança será suficiente para lançar objetos, 

para organizar torre com até três cubos, conseguir jogar uma bola com impulso 

extensor, por utensílios em vasilha menor e os despejar.  
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Vai aprender a analisar e investigar trabalhando a parte sensório motora para 

conseguir apanhar objetos, acompanhando todas as locomoções visíveis, 

compreende que o corpo abrange um espaço, mexe com objetos a sua volta e analisa 

vínculo entre eles. 
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06. DESENVOLVIMENTO MOTOR EM CRIANÇAS DE 17 a 20 MESES. 
 

Me. Carla Chiste Tomazolli Santos21 
Belília de Oliveira Silva Menezes22 
Carla de Fátima Fonseca Freitas23 

 

Várias são as denominações atribuídas ao desenvolvimento motor: 

desenvolvimento motor normal, desenvolvimento neuropsicomotor, desenvolvimento 

neurosensoriomotor, ou como a maioria das nomenclaturas recomenda-se 

desenvolvimento motor típico.  

Nesse estágio de desenvolvimento, as crianças são de modo geral, ansiosas 

para explorar e realizar novas experiências, permitindo à elas desenvolverem 

autonomia dentro de seus próprios limites, a partir da compreensão de que o 

ambiente, elas próprias podem controlar. Durante esse estagio a criança viola a 

confiança mútua estabelecida com os outros a fim de estabelecer autonomia em 

aéreas distintas. 

Têm-se como o desenvolvimento motor o conjunto de características que estão 

em constante desenvolvimento, o que permite que um bebê, possuindo atividades 

motoras puramente reflexas ao nascimento, progrida para a motricidade voluntária, 

realizando movimentos coordenados e complexos, tais como a marcha, a corrida, os 

movimentos do tato fino, entre outros. A atividade motora é fundamental, pois a 

criança aprende por meio de suas interações físicas com o mundo. 

 Vários autores descrevem o desenvolvimento motor como um guia para que se 

possa avaliar as alterações e disfunções que a criança, com alguma disfunção 

neurológica, possa apresentar. Segundo Jean Piaget do nascimento até aos 2 anos, 

se constrói o significado do seu mundo, coordenando as experiências motoras e o 

movimento, e que durante 12 a 18 meses desenvolvem a curiosidade e o 

comportamento que busca novidades. Piaget reconheceu que, durante esse estágio 

                                                
21 Possui graduação em Fisioterapia pela Universidade de Marília (1992) e Mestrado em Ciências da 
Saúde pela Universidade de Brasília (2002); professora da Faculdade Sena Aires (GO).  
22 Graduandas em Fisioterapia, pela Faculdade Sena Aires (GO); Estagiárias na clínica escola da 
FACESA; Coautoras do livro Desenvolvimento Motor Normal de 0 a 2 anos – (Editora Sena Aires);  
23 Graduanda em Fisioterapia, pela Faculdade Sena Aires (GO); Estagiária na clínica escola da 
FACESA; Graduada em Letras, pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU); Pós Graduada Latu 
Senso em Acupuntura/MTC, pelo IPGU/Faculdade Cidade Verde (FCV); Terapeuta Floral de Bach, pela 
Healingherbs; Licenciada Low Pressure Fitness nível 1 e 2; Coautora do livro Desenvolvimento Motor 
Normal de 0 a 2 anos – (Editora Sena Aires). 
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acontece uma passagem das experiências sensório-motoras a uma maior reflexão 

sobre elas. As crianças são capazes de distinguir elas próprias como um objeto entre 

muitos outros, elas envolvem movimentos de estabilidades, como adquirir controle 

sobre a cabeça, pescoço, e os músculos do tronco, as tarefas de manipulação de 

alcançar, pegar e soltar, e os movimentos de locomoção de arrastar-se, engatinhar e 

caminhar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A criança aos dezoito meses já demonstra um equilíbrio muito considerável às 

variadas posições. Consegue deitar de costas de forma simétrica, virar-se para a 

posição ventral dos dois lados, ficar na posição de gato e sentar-se. Possui um bom 

controle do tronco e da cabeça; faz movimentos de rotação satisfatórios; tem boa 

flexão do quadril na postura de sentada; ainda, a extensão do quadril na posição em 

pé é bem executada.  
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Na execução da marcha, as pernas estão em leve rotação interna, devido à 

rotação deficiente do quadril. Assim, ainda existe um padrão fisiológico em pé plano-

valgo, embora se verifique um arco plantar palpável muito bom.  

 

 

 
 

As articulações possuem uma boa mobilidade, contudo ainda percebem-se 

alguns movimentos associados. A criança, quando caminha, pode segurar um objeto 

em cada uma de suas mãos. Fica de cócoras nos estágios motores intermediários e 

pode levantar do chão algum objeto, também consegue caminhar para trás e brincar 
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de futebol. Consegue atirar uma bola com firmeza quando fica em pé, realiza subida 

de escadas com auxílio de outra pessoa, ao caminhar, consegue frear bem.  

 

 

                                   
Já adquiriu um equilíbrio bastante estável em todas as suas posições, também 

tem ótimo apoio. O equilíbrio ainda encontra-se deficitário na posição em pé, quando 

salta em uma perna e na marcha em que não levanta o pé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nos momentos de recreação, a criança está sempre exercitando-se e posicionando-

se em situações que auxiliam uma ótima adaptação.  

 Decorre assim, por vezes, maior atenção do adulto, devido a essas situações 

difíceis, embora não seja uma interferência muito constante, a criança ainda consegue 
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atirar uma bola sem cair, consegue agarrar os objetos e transportá-los. Gosta de 

ajudar nos trabalhos domésticos e colabora com as tarefas simples que lhes são 

ofertadas.  

 Alimenta-se sem ajuda do adulto, porém segurando a colher em pronação. Dos 

12 a 14 meses começa a mergulhar a colher na comida, leva a colher até a boca, mas 

ainda derruba e espalha muito. Dos 15 a 18 meses a criança vai ganhando 

autoconfiança e independência, ficando confortável com as diferentes texturas e 

características dos alimentos, desenvolvendo força e coordenação motora em mãos 

e dedos. Com um ano e meio ela já está apta a comer junto com os outros adultos em 

casa, sempre que os horários permitirem. Consegue até usar o garfo para comer 

bananas em rodelas, por exemplo, e começa a aprender termos básicos de etiqueta 

na alimentação, como “mais” e “chega”. Ela também é capaz de usar um canudo para 

beber, e seus molares já estão prestes a nascer, o que facilitará a tarefa da 

mastigação. Porém, existe uma parte ruim, é que o seu apetite não será mais tão 

constante, e começará a ficar inquieta na hora das refeições. Vai mostrar que é 

independente e se recusar a comer certos alimentos. 

 

 
Consegue despir-se sozinha, segura um copo de água sem ajuda e quando 

tem um lápis na mão ele automaticamente começa a rabiscar desenvolvendo 

habilidades motoras e coordenação dos movimentos, explorando materiais de 

fazendo novas descobertas sensoriais. Monta uma torre quando possui quatro cubos, 

coloca seus brinquedos numa caixa, tornando a tirá-los. Possui uma boa lembrança 

de onde foram guardados outros objetos por outras pessoas.  
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Já possui também um senso de organização, pois já arruma os objetos, 

tentando colocá-los em ordem. Consegue desembrulhar objetos embrulhados e joga 

para longe o que estiver ao seu alcance.  

 
 Distingue e apalpa superfícies diversas, identificando seus materiais, usa de 

maneira isolada o dedo indicador. Arruma e desarruma, brinca de forma concentrada 

e fantasiosa. Recolhe objetos em qualquer posição que esteja e recolhe-os mesmo 

quando estiverem distantes, melhora de forma constante a sua integração perceptiva, 

acompanhada pelo desenvolvimento da fala. A evolução motora está realizada, de 

modo que a criança pode experimentar amplas dimensões evolutivas.  

 
 A Motricidade fina refere-se à atividade manual, guiada por meio da visão, ou 

seja, coordenação visuomanual, a fim de atingir uma resposta precisa à tarefa. O 

Córtex pré-central tem papel fundamental no controle dos movimentos. A área córtico-

sensomotora das mãos e dos dedos faz ressaltar a fineza extrema dos controles táteis. 

A complexa organização anatômica e funcional da mão converge em supinação às 
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mãos encontram-se abertas, e na preensão de um lápis, tipo polegar-cruzado, onde o 

lápis é seguro entre a mão fechada e o polegar. A criança ainda não apoia o antebraço 

para pegar o lápis e o segura em um lugar alto. Isso envolve movimentos grosseiros 

sem usar os dedos. A criança segura objetos finos com o polegar e indicador fletidos, 

realizando uma pretensão em pinça. No início, o movimento de preensão é 

incoordenado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Várias vezes a criança não atinge seu objeto porque a coordenação entre a 

mão e o olho ainda não é precisa. Do mesmo modo, a princípio a criança segurará os 

objetos com grande firmeza, mas ela logo aprende por experiência própria a adaptar 

a força da preensão ao peso do objeto. Consegue folhear página de um livro com 

considerável habilidade.  

Movimenta os ombros em todos os planos com facilidade sagital, frontal e 

transverso, os braços estendem-se sem dificuldades. Ao observar-se a 

diadococinese, ainda existem movimentos visíveis associados de um dos lados e 

desordem no movimento simultâneo a partir do ombro. Possui simetria e boa rotação 

da mão. Faz apalpação com delicadeza, consegue distinguir superfícies e objetos que 

o adulto designa.  
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 A criança possui boa compreensão da linguagem falada e produz em sua fala 

mamã e papá e ainda outras palavras. Também às vezes pode pronunciar duas 

palavras com sentido. Quando lhe ordenam, entrega objetos que pegou. Tem reação 

quando chamam por seu nome, dizendo “sim” e “não“, entendendo o sentido do elogio 

ou da repreensão. Consegue imitar ruídos externos ou próprios; por exemplo, ruídos 

de automóveis, de animais etc.  

 Possui um ótimo contato social, participando ativamente do convívio familiar. 

Senta-se à mesa nas refeições, realizando sua alimentação sozinha, com auxílio da 

colher, manuseando bem o alimento partido. Segura o copo para beber.  

 

 
 

 Sua cognição é boa, pois entende o que se espera e faz o que se pede. Tem 

reação a elogios ou repreensão, agindo com agrado ou desagrado. Sente-se 

orgulhoso quando realiza uma tarefa de forma satisfatória. Faz contatos por si 

mesmos e também as recusa quando não lhe agradam. Diverte-se com facilidade 

quando existe alguma adequação às suas necessidades. Brinca com desenvoltura 

com outras crianças e defende o seu espaço com veemência. Gosta de brincar com 

adultos.  
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Ganha noção de asseio, e começa anunciar as suas necessidades fisiológicas. 

Existe uma diferença entre meninos e meninas, já que elas conseguem controlar os 

esfíncteres com menos idade.  Consegue despir-se, porém não as veste novamente, 

embora tente. Gosta de ajudar a mãe em pequenas tarefas domésticas. Possui uma 

potente vontade de expansão, o que requer maior atenção por parte do adulto, pois 

podem surgir momentos um tanto perigosos, deixando-nos com dificuldades em não 

interferir demais.  
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 A criança ainda encontra-se num momento onde surgem situações decisivas 

de feedback, muito importantes para o desenvolvimento dela no futuro. Seu 

desenvolvimento já é nítido, sendo que ela possui uma ótima estabilidade, sendo 

capaz de mover-se com destreza e equilíbrio. Nessa fase a criança quer pegar 

em tudo, é bastante sociável, e quer reconhecer todo o seu ambiente, requisitando 

sempre muita atenção. Sua percepção é ótima, e está em constante melhora, 

acompanhada de uma boa articulação da fala. Possui uma excelente adaptação 

sensório-motora, o que a leva experimentar variadas dimensões evolutivas.  
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07. DESENVOLVIMENTO MOTOR EM CRIANÇAS DE 22 A 24 MESES 
 

Me. Carla Chiste Tomazolli Santos24 
Beatriz Moreira Santos 25 

Gracienny Neves Teixeira 26 

 

Entraremos agora nos últimos meses do desenvolvimento das crianças. E 

como já discorrido nos capítulos anteriores vimos como cada criança desenvolve de 

uma forma, o desenvolvimento motor das crianças segue algumas margens de 

normalidade, isto é, para cada fase de desenvolvimento é esperado que a criança 

consiga realizar determinados movimentos ou atividades.  

Cada criança corresponde ao seu próprio desenvolvimento e deve sempre ser 

comparada com ela mesma. Essas margens de normalidade têm certa flexibilidade e 

varia de criança para criança. Segundo artigos e livros baseados no tema temos um 

desenvolvimento ''padrão'', desta forma é bom para nós atuantes ou estudantes da 

Fisioterapia neuropediatra que acabamos perdendo um pouco desta referência por 

trabalharmos um longo período com a funcionalidade e facilitação de crianças com 

várias patologias. O desenvolvimento motor infantil até os seis anos de idade são de 

extrema importância tanto para a formação social, mental e física de uma criança. 

Este desenvolvimento é o que define a forma da mesma e seus comportamentos, a 

criança deverá ir desenvolvendo de acordo com que se passam os meses.  

Em se tratando do desenvolvimento motor que é o fator principal relatado neste 

livro, uma criança em seu estado normal, sem qualquer tipo de alteração deverá se 

desenvolver de acordo com o que já temos relatados em bibliografias e é o que nos 

levou ao embasamento para este projeto, e que também já foram citados nos capítulos 

anteriores.  

A criança começa com a postura fetal com 0 meses; a mesma ergue a cabeça 

com 1 mês e com 2 meses já fica com o peito estendido; 3 meses a criança estende 

                                                
24 Possui graduação em Fisioterapia pela Universidade de Marília (1992) e Mestrado 
em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília (2002); professora da Faculdade 
Sena Aires (GO).  
25 Graduanda em fisioterapia, pela faculdade Sena Aires; Estagiária na clínica escola da FACESA. 
Coautora do livro Desenvolvimento Motor Normal de 0 a 2 anos – (Editora Sena Aires). Orientação 
professora Mestre Carla Chiste Tomazoli Santos. 
26 Graduanda em fisioterapia, pela faculdade Sena Aires; Estagiária na clínica escola da FACESA. 
Coautora do livro Desenvolvimento Motor Normal de 0 a 2 anos – (Editora Sena Aires). Orientação 
professora Mestre Carla Chiste Tomazoli Santos 
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o braço para apanhar um objeto; 4 meses senta-se com apoio; 5 meses senta no colo 

e segura um objeto; 6 meses senta-se em cadeira alta e segura objeto pendente; 7 

meses senta-se sozinha; 8 meses fica em pé com ajuda; 9 meses fica em pé 

segurando na mobília; 10 meses engatinha; 11 meses anda conduzindo; 12 meses 

apoia-se para ficar em pé ao lado da mobília; 13 meses sobe degraus e escadas; 14 

meses fica em pé sozinha e com 15 meses anda sozinho. 

Conseguimos perceber observando que nossas crianças já estão um pouco 

mais adiantadas que esses referenciais, e nos surpreendendo cada vez mais com a 

inteligência de tais. O que queremos relatar nessa etapa de pós nascimento que 

ocorre a maturação encefálica da criança devido à grande plasticidade cerebral que é 

a habilidade do cérebro se recuperar e reestruturar tanto anatomicamente quanto 

funcionalmente. É sobre essas fases que iremos trazer para este capítulo, como a 

psicomotricidade que é sustentada por três conhecimentos básicos: o movimento, o 

intelecto e o afeto.  

Acompanhar o desenvolvimento motor infantil é uma das funções do 

fisioterapeuta na pediatria, abordaremos o que foi observado em nossas crianças com 

22 meses.  

Com 22 meses a criança já passa a ser ''ele (a) mesmo (a)'' e deixa de ser o 

(a) bebê da mamãe, e tudo que a mãe pode fazer nessa fase é deixá-los crescerem, 

dando-lhe todo e qualquer apoio que a criança precisar. E como já dito a criança passa 

mostrar cada dia mais a sua independência e o que quer, como por exemplo ao que 

prefere jogar, pintar seu desenho.  

Nesta fase os resultados já interessam, por exemplo ficam contentes quando 

obtém êxito e tornam tristes quando não tem os resultados esperados.  

Feitas as observações percebemos que aos 22 meses as crianças 

desenvolveram a habilidade de correr, subir e descer escadas com auxilio, as mesmas 

realizaram a subida e descida do sofá e outros móveis da mesma altura com 

facilidade. Apresentaram também um bom equilíbrio para realizar algumas atividades 

de vida diárias, como por exemplo chutar uma bola e no ato de abaixar para pegar 

objetos no chão e tornar ao ponto inicial de partida.  

Neste momento os seus reflexos já estão bem desenvolvidos, alguns já 

desapareceram, outros duram toda a vida, sendo eles;  

• Reação Labiríntica de Reatificação; 

• Reação Optica de Retificação; 
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• Reação Lateral de Retificação; 

• Reação Corporal de Retidiação; 

• Reação de Paraquedas; 

• Reação de proteção Anterior; 

• Reação de proteção Lateral; 

• Reação de proteção Posterior; 

• Reações de Equilíbrio; 

• Cultaneo plantar. 

São os reflexos que se desenvolvem persistindo na fase adulta e durando toda 

a vida.  
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DESENVOLVIMENTO MOTOR DA CRIANÇA DE 23 MESES 

Nesta idade, recrear se com seu pequeno faz com que ele adquire 

conhecimento sobre como se deve se comportar no seu convívio. Ele pode estar 

centralizado em si, porém está aos poucos dominando as aptidões sociais no seu 

mundo que ela utilizará depois. A criança está começando a aprender os comandos 

simples, o que torna a brincadeira mais interessante, ela já realiza comandos de duas 

etapas com “pegue seus sapatos e calce-os ou pegue seus brinquedos e coloque 

nesta caixa”. 

Aos 23 meses ele caminha e corre fazendo pequenas mudanças de direção, já 

consegue parar de repente e se tornar mais coordenado, independente, atencioso e 

de forma consciente do mundo ao seu redor. As crianças nesta fase gostam de imitar 

o que os adultos estão fazendo como varrer chão, pegar as folhas, escrever. 

Quando chega aos 23 meses ele já formar frases de três palavras, poderá 

contar e cantar algumas palavras de letras de música. Também já é capaz de 

identificar o que são os conceitos diferentes como mulher alta / mulher baixa ou cão 

pequeno/cão grande e de obedecer duas atividades diferentes. 

No que diz respeito a motricidade fina, já faz alguns rabiscos e pode imitar 

alguns traços verticais, horizontais e circulares. As retribuições começam a despertar-

lhe interesse e já pode fazer desenhos simples como desenhar uma bola. A parte de 

andar, sobe e desce escadas e consegue sustentar sobre um único pé sem 

desequilibrar, subindo e descendo o corpo ele lança a bola com as duas mãos. 
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Também enriquece a sua mobilidade com boas posturas, sobe nas cadeiras chegando 

mesmo a sentar. 

 
DESENVOLVIMENTO MOTOR DA CRIANÇA DE 2 ANOS 

A criança é ser em desenvolvimento motor cognitivo, emocional e social. 

Desenvolvimento psicomotor é um processo dinâmico e contínuo, sendo constante a 

ordem de aparecimento das diferentes funções. Contudo, a velocidade de passagem 

de um estágio a outro de uma criança para outra. Iremos descrever os principais 

marcos do desenvolvimento psicomotor das crianças aos 24 meses.  

A partir dos dois anos de idade, as competências motoras estão se tornando 

cada vez mais refinadas e desenvoltas. O engatinhar e os primeiros passos a passos 

gradualmente transformam-se numa marcha plausível até que, com por volta dos três 

anos, a criança seja capaz de correr, pedalar, chutar uma bola e ficar em um pé só. 

As quedas serão muito frequentes no começo e isso é completamente natural. É 

apenas a partir de iniciativas consecutivas que a criança será capaz descobrir muito 

mais a respeito do funcionamento do referido corpo e de como manter o equilíbrio. 

Por meio de todas essas experiências de cair e de levantar, serão vivenciadas 

sensações de extrema satisfação e também de insatisfação e ansiedade.  

É importante que a criança crie recursos emotivos e físicos para suportar com 

tantas conquistas quanto os desafios. Outro marco de próprio e conhecimento de 

crescimento que começa a se a partir, aproximadamente, dos dois anos é a 

capacidade de dominar os esfíncteres. É preciso que os adultos ajudem nesse 

momento, perguntando com maior frequência se a criança está com vontade de ir ao 

banheiro e indicando a ela quais são os sinais aos quais precisa prestar atenção para 



	
	

 

94	

que identifique essas necessidades. Muitas vezes esse processo é bastante 

angustiante para os cuidadores, o que repercute na criança. É fundamental que os 

ritmos sejam respeitados para que o processo ocorra sem ser grande fonte de 

ansiedade.  

A linguagem é outro aspecto que costuma desenvolver-se bastante entre os 

dois e os três anos. Com um ano a criança já é capaz de compreender grande parte 

do que escuta. A partir dos 18 meses a maioria dos pequenos começa a arriscar as 

primeiras palavras, que são usadas como frases. Assim “bola” significa “quero brincar 

com a bola”. Conforme o tempo passa, o vocabulário se amplia, a pronúncia evolui e 

a comunicação oral torna-se mais complexa.  

Com três anos boa parte das crianças já consegue construir frases simples. 

Vale lembrar que a comunicação não-verbal não deixa de ser importante e é 

necessário atentar para a postura corporal, expressões faciais, tipo de contato físico 

e outras manifestações. Será preciso ter bastante paciência nessa etapa e, ao mesmo 

tempo, deixar os limites claros. A criança vai pedir por muita atenção exclusiva e 

qualquer um que se interpõe entre ela e seu cuidador será visto como obstáculo, 

tornando-se alvo de ódio. Isso ocorrerá inclusive com outros adultos com quem ela 

possui uma relação amorosa.  

A agressividade também aparecerá como forma de autoafirmação da própria 

personalidade. Apesar desses rompantes de raiva, os adultos também serão tomados 

como modelos e objetos de amor. Sentir que eles aguentam as atitudes destrutivas, 

mas impõem limites a elas é fundamental. Assim a criança se sentirá protegida, 

percebendo que certo grau de violência não será tolerado nem vindo dela, nem 

direcionado a ela. Todas essas conquistas e desafios são cruciais para que a criança 

adquira maior autonomia.  

É um momento de passagem da fase de dependência absoluta para a aquisição 

de certo grau de independência e, portanto, uma etapa de constituição da própria 

subjetividade. Isso é fonte de muitas emoções e medos, o que muitas vezes leva a 

reações extremas de descontentamento ou euforia.  Permitir que a criança explore e 

faça coisas por si só cumpre um papel importante na construção de sua autoconfiança, 

porém ela ainda precisa de muito apoio e disponibilidade dos adultos, que devem 

inclusive zelar por sua segurança. 
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08. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 

Prof. MsC.Thiago Rodrigues de Araújo 
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 Bárbara Sacha de Castro Sousa 

 Aline Santos da Costa  
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 Vilma Almeida Silva 

 
Instrumentos para a avaliação do Desenvolvimento Neuropsicomotor são 

aplicadas e utilizadas com base na necessidade específica para cada avaliação. 

Tendo em vista esse conceito, o presente capitulo tem como objetivo citar, 

contextualizar, caracterizar e expor as principais vantagens e desvantagens de cada 

instrumento. Os focos de análise serão: Confiabilidade; Domínios avaliados; Idade 

alvo; Complexidade de aplicação,Validação no Brasil, Data de criação, Necessidade 

de equipamento obrigatório, Método e forma de avaliação. Osinstrumentos que 

serãoanalisadossão: Age and Stage Questionnaire Third Edition (ASQ-3); Bayley 

Scale of Infant Development III (Bayley III); Alberta Infant Motor Scale (AIMS); Teste 

de Denver II (TDD II); The Pediatric Evaluation os Disability Inventory (PEDI); Gross 

Motor Function Measure (GMFM); Gross Motor Function Classification System 

(GMFCS).   

 

9.0 Age and Stage Questionnaire Third Edition (ASQ-3) 
Foi criado nos Estados Unidos por Squires, Bricker e Twomby em 2009. Tendo 

como intúito inicial de aplicação o rastreio do Desenvolvimento Neuropisicomotor. 

Esse instrumento foi traduzido para a aplicação no Brasil e depois alteradoem 2011 

para uma maior fidedignidade aplicada a população Brasileira. 

É um questionário objetivo com perguntas relacionadas as ações executadas 

pela criança. É dividido em 21 questionários específicos para cada intervalo de idade, 

cada um contendo 30 questões, avaliando 5 domínios específicos: Comunicação, 

Coordenação motora fina, Coordenação motora ampla, Resolução de problemas, 

Pessoal/social. O ASQ-3 engloba crianças desde 0 mês de idade até 5 meses e meio. 

E tem como resultado final a classificação da criança em 3 Níveis. Desenvolvimento 
dentro do esperado, desenvolvimento levemente atrasado, desenvolvimento 
atrasado, necessitando de acompanhamento de algum profissional capacitado. 
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O ASQ-3 é utilizado com objetivo principal de acompanhamento e triagem do 

Desenvolvimento Neuropisicomotor, podendo ser aplicado por qualquer pessoa que 

tenha contato com a criança, preferencialmente, os primeiros cuidadores e pais. A 

ausência de um equipamento obrigatório para a avaliação facilita sua aplicação.  

  Segundo estudo feito em creches no Rio de Janeiro em 2010, foi constatado 

sua eficácia. Caracterizando-se como um Instrumento de avaliação sólido para a 

função que é designada. Todavia, o primeiro contato com o método pode apresentar 

certa dificuldade ao avaliador devido o tamanho e ambiguidade em certas questões. 

O tempo médio necessário para a sua aplicação é de 20 minutos, porém, com o devido 

treinamento foi constatado que certas dificuldades podem ser extirpadas, permitindo 

aplicabilidade a uma grande amostra populacional com eficiência. 

 
9.1 Bayley Scale of infant Development III (Bayley III) 

Foi desenvolvida pela psicóloga americana Nancy Bayley em 1969 e revisado 

em 2006. É composto por pelas subescalas: Escala Cognitiva; Escala da 
Linguagem; Escala Motora; EscalaSocioemocional e a Escala de 
Comportamento Adaptativo, que é correspondente aos domínios avaliados. Essas 

escalas são respondidas pelos pais ou primeiro cuidador da criança. 
Bayley III – é um instrumento que avalia individualmente o funcionamento e 

desenvolvimento de bebês e crianças pequenas de 1 a 42 meses de idade. Trata-se 

de identificar atrasos no desenvolvimento e obter informações para o planejamento de 

possíveis intervenções.Considerada padrão de referência mundial, a Escala Bayley III 

é frequentemente usada para identificar possíveis problemas no desenvolvimento 

infantil. Todavia ela não possui validação no Brasil fato este que pode tornar certas 

perguntas ambíguas para o contexto socioeconômico do Brasil.  

O formulário de registro das escalas cognitivo, motora, linguagem e do teste de 

triagem são as ferramentas nas quais o analisador registra as respostas e a pontuação 

da criança para cada item. Oferecendo então informações relevantes sobre a 

administração do item para as escalas. Para aplicar essa escala é necessário ser um 

profissional da área da saúde e fazer o curso de capacitação na aplicação da Escala 

Bayley III. 

Para aplicação dessa escala é obrigatório ter em mãos o kit específico da 

Bayley III, porém existem materiais que são necessários, mas não estão presentes no 

kit e deverão ser providenciados pelo próprio examinador. Essa é uma escala um tanto 
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que longa ao primeiro contato por ter vários itens a serem aprendidos, porém, tem 

uma aplicação muito recreativa e lúdica exigindo em torno de 40 à 90 minutos, 

dependendo da idade da criança e da quantidade de itens a serem aplicados. 

 

9.2 Alberta Infant Motor Scale (AIMS) 
A Escala Motora Infantil Alberta (AIMS) foi desenvolvida pelas fisioterapeutas 

canadenses Piper e Darrah em 1994, com o objetivo de avaliar o desenvolvimento 

motor em lactentes de 0 até 18 meses de idade. A escala consiste em cinquenta e oito 

questionários onde avaliam os padrões e posturas utilizando os seguintes critérios: 

alinhamento postural, movimentos gravitacionais e a superfície de contato. Já as sub-

escalas são determinadas por cada decúbito: prono, supino, sentado e em pé. 

Durante a avaliação da escala é observado cada decúbito ou postura, dando 

assim uma nota de 1 ponto para cada item podendo ter duração de 20 a 30 minutos. 

Caso algum item não seja observado, porém a criança encontra-se num item 

avançado ou mais maduro, os itens anteriores mesmo não sendo observado são 

computados. Importante observar que as posturas evoluem em dificuldade no sentido 

horizontal da escala para cada postura. Os itens observados no momento da avaliação 

são considerados como a janela motora da criança. 

De acordo com Piper & Darrah (1994) para calcular a pontuação da criança é 

necessário identificar o item maior e menor madura em cada posição, o item entre o 

mais e o menos é considerado a janela motora, soma-se os pontos para obter uma 

pontuação posicional, e somam-se as quatro pontuações para obter a pontuação final.  

O instrumento fornece um gráfico para avaliar o percentil do desempenho motor da 

criança. No gráfico deve-se utilizar a interseção da idade corrigida da criança e a 

pontuação total da AIMS.  Quanto mais alta a posição do percentil, menos provável a 

existência de um atraso (Piper &Darrah, 1994). 

De acordo com Santos et al.,2008 a AIMS apresenta alta confiabilidade Inter 

observadores (0,96-0,99) e de teste-reteste (0,86-0,99). A sensibilidade varia de 77,3 

a 86,4% aos 4 meses e a especificidade é de 65,5% aos 8 meses. Lembrando que 

esse é um teste de critério de referia e não de diagnostico. 

 

9.3 Teste de Denver II (TDDII) 
O Teste de Denver II é usado para avaliar 04 áreas do desenvolvimento 

neuropsicomotor: Motor grosseiro, motor fino-adaptativo, linguagem e pessoal-social. 
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O Teste de Triagem de Desenvolvimento de Denver (TTDD) foi criado por 

Frankenburg e Dodds, em 1967, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento 

neuropsicomotor de crianças de 0 a 6 anos. O teste avalia o desenvolvimento geral 

nas 4 áreas citadas anteriormente. 

Cada domínio é avaliado particularmente. Pessoal-Social: avaliação do 

comportamento frente a estímulos culturais, relacionamento com as pessoas e 

preocupação com necessidades pessoais. Adaptação Motora-Fina: Coordenação 

olho-mão, manipulação de pequenos objetos e solução de problemas, reação da 

criança frente a objetos e situações. Linguagem: Audição, compreensão e uso de 

linguagem, abrange as percepções de sons, imagens e suas respostas. Motricidade 
Ampla: Sentar, andar, pular e movimentos musculares amplos e gerais, estão 

associados à maturação do sistema nervoso, controle das aquisições motoras.  

Devido vários questionamentos quanto aos resultados apresentados, houve 

uma reformulação do testeem 1990, onde alguns itens relacionados à linguagem 

foram excluídos e outros foram modificados, a partir daí o TTDD passou a conter 125 

itens, correlacionando cada item com a idade, cada item pode ser avaliado e 

classificado como Normal, quando a criança executa a atividade prevista para a idade 

ou não executa uma atividade realizada por menos de 75% das crianças da mesma 

idade. Cuidado, criança não executa ou se recusa a realizar a atividade que já é feita 

por 75% a 90% das crianças daquela idade. Atraso, criança não executa ou se recusa 

a realizar atividade que já é executada por mais de 90% das crianças que tem a sua 

idade. 

O teste pode ser feito por profissionais que trabalham com desenvolvimento 

infantil, médicos, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, 

educadores físicos dentre outros. Utilizado e reconhecido internacionalmente, eficaz 

em todo mundo em várias culturas, utilizadas em clínicas, pesquisas e na saúde 

pública. O tempo de aplicação é de aproximadamente 20 minutos e além do formulário 

que consiste em itens em forma de gráfico com marco dos limites para cada idade, 

também é utilizado vários objetos de diferentes cores e tamanhos, ex: papel, boneca, 

lápis, caneta, bola. 

É apresentada uma tabela, com representações na forma de uma barra, com 

padrões de idade, similares à curva de crescimento físico, o número de itens e dados 

varia com a idade e as habilidades da criança, os itens são pontuados como: 

Aprovado (A), Falho (F), Não-oportuno ou Recusado (NO). O manual possui os 



	
	

 

100	

resultados que são esperados para crianças naquela determinada faixa etária, porém, 

se houver um desvio acentuado, o examinador compara com outras experiências. O 

Teste de Denver não deve ser utilizado como um instrumento de diagnóstico, mas sim 

uma avaliação da condição atual do desenvolvimento maturacional da criança. 

 

9.4 The Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) 
O Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade, versão brasileira 

adaptada por Mancini (2005) do Pediatric Evaluation Disability Inventory (PEDI), é uma 

avaliação validada e muito utilizada por profissionais de reabilitação em geral, é 

bastante utilizada para crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, 

sendo um instrumento de avaliação infantil norte-americano padronizado, que foi 

traduzido para o português e adaptado conforme as características sociais e culturais 

brasileiras. Tem como finalidade descrever de forma quantitativa o grau de 

independência de crianças na faixa etária entre seis meses e sete anos e meio de 

idade, avaliando o seu desempenho funcional, como o função social, autocuidado e 

mobilidade. 

O teste baseia-se em três partes, a Parte I dispõe informações sobre a 

funcionalidade da criança em seu lar, rotinade atividades e tarefasdo dia a dia, em três 

áreas: autocuidado (73 itens), mobilidade (59 itens) e função social (65 itens); Para 

cada item é atribuído escore 1, se é capaz de executar a atividade funcional e escore 

zero, se não for capaz. O escore bruto total é o resultado da soma dos escores 

pontuados pela criança nas atividades em cada área de função, quanto maior a 

somatória dos escores, maior a independência funcional. 

Parte II, apresenta a independência ou quantidade de ajuda fornecida pelo 

cuidador, na realização de 20 tarefas funcionais nas mesmas áreas de autocuidado 

(8 itens), função social (5 itens) e mobilidade (7 itens). Cada item é pontuado em uma 

escala ordinal, que varia de 0-5, os escores descrevem as quantidades variadas de 

ajuda fornecida, escore 0: se necessitar de assistência total, sendo completamente 

dependente no desempenho da tarefa funcional; escore 1: assistência máxima; escore 

2: assistência moderada; escore3: assistência mínima; escore 4: supervisão; escore5: 

se desempenha a tarefa de forma independente, sem qualquer ajuda. Sendo 

necessário conhecer os critérios definidos para pontuação de cada item, segundo o 

manual e os escores de cada área também somados. O escore bruto desta parte é a 

soma dos escores de todos os itens nas três áreas de função, desta forma, quanto 
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mais ajuda a criança receber do cuidador, menor será a sua independência nestas 

tarefas.  

Parte III verifica se a criança utiliza alguma modificação no ambiente físico 

doméstico, que auxilie seu desempenho no dia a dia, em uma escala nominal que 

inclui quatro categorias: nenhuma modificação (N), centrada na criança (C), que é 

utilizada por crianças com desenvolvimento normal, como redutor de vaso, utensílios 

de plástico, entre outros. De equipamento dereabilitação (R) que são para 

necessidades especiais. Adaptações oumodificações extensiva (E) que é para 

mudanças arquitetônicas.  

O Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade pode proporcionar e 

ajuda na identificação de dano no desempenho da criança, possibilitando que o 

cuidador acompanhe a evolução do tratamento e contribuir com o plano de tratamento. 

Entre as vantagens de utilização é a facilidade de administração, baixo custo e sem 

aquisição de materiais, que são fundamentais para a escolha do instrumento e 

favorecem a sua utilização. 

 

9.5 Gross Motor Function Measure (GMFM) 
 Em 1989 Russel e demais pesquisadores criaram a GMFM (Mensuração de 

Função Motora Grossa) é uma escala utilizada no Brasil e em todo mundo, não sendo 

validada, mas somente traduzida. Foi dada através de opiniões clinicas desenvolvida 

por um questionário para avaliar a função motora, sendo empregada primeiramente 

por terapeutas e médicos no período pré e pós-operatório e posteriormente em outras 

áreas. 

        Cada item é associado e estabelecido através do desenvolvimento motor da 

criança, a partir dela édemonstrado o nível de progresso da reabilitação. Foi realizado 

uma coleta com 111 pessoas onde utilizaram uma escala com 85 itens, com tempo de 

aplicação de 40 a 60 minutos, de nível de 4 pontos onde 0 não realiza atividade, 1 é 
menor que 10% da atividade, 2 completa parcialmente 10% até 90%,3 completa 
a atividade totalmente. 

 Em 1999 foi acrescentado mais três, totalizando ao final um número de 88.  A 

escala é mensurada em 5 critérios, onde cada um tem a sua pontuação especifica, 

são elas: (A) deitar e rolar 17 itens, (B) sentar 20, (C) engatinhar e ajoelhar 14, (D) 
em pé 13, (E) andar e pular 24, portanto quanto maior a pontuação melhor função 
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motora, utilizada principalmente na paralisia cerebral (PC) e em crianças com 

síndrome de down. 

 Em 2000 aconteceu um novo estudo com 537 crianças, outra modificação foi 

realizada reduzindo o número de itens de 88 para 66 mantendo o mesmo padrão de 

mensuração, onde (A) quantifica se com 17, (B) 15 (C) 10, (D)13 e (E) 24. Especifica 

para avaliação de pacientes com PC, porém é mais utilizada, pois proporciona maior 

confiabilidade e menor número de tempo na aplicação. 

 
9.6 Gross Motor Function Classification System (GMFCS) 

A GMFCS foi criada por pesquisadores de Can Child Centre Childhood 

Disability Research Roberto Palisano,1997. O Sistema de Classificação da função 

Motora Grossa (GMFCS) é uma escala utilizada para avaliar o déficit motor bruto, 

sendo muito aplicado em crianças com Paralisia Cerebral na faixa etária de 2 a 12 

anos de idade. A escala foi criada para mensurar deficiências globais desde mais leve 

até a mais severa. Em 2016 a escala GMFCS E&R foi traduzida para o português e 

modificada para uma nova versão onde se avalia também de 12 a 18 anos de idade. 

Na escala, o Nível I a criança ou adolescente consegue andar, realizar marcha 

ou subir escada com um objeto nas mãos. Assim tendo uma independência total para 

realizar suas atividades de vida diária. Nível II a criança ou adolescente consegue 

com e auxilio subir escada utilizando o apoio do corrimão e tendo dificuldade de andar 

em superfícies irregulares. Nível III a criança ou adolescente consegue realizar a 

deambulação com auxilio de algum equipamento seja ele bengala, muleta ou cadeira 

de roda. Onde na maior parte do tempo precisa do suporte para curtos ou 

eventualmente longas distancias. Nível IV a criança ou adolescente tem uma 

dependência maior de outra pessoa para conseguir se locomover. Pacientes que usa 

andador na maior parte das distâncias e necessita de cadeiras de rodas para 

distâncias mais longas. Nível V a criança ou adolescente tem uma dependência total 

de outra pessoa e equipamento e se utilizar cadeira de roda vai precisar de um apoio 

cervical pois tem dificuldade do controle tônico da coluna cervical. 

A escala GMFCS é um método prático, fácil e confiável de ser aplicado, pois é 

utilizado internacionalmente sem a necessidade de treinamento. Permitindo ser 

aplicada por qualquer profissional da saúde (fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 

fonoaudiólogo, médico) em um tempo médio de 5 minutos. Onde se obtém uma coleta 

de dados importante para se traçar um prognóstico para essa criança ou adolescente 
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de forma correta e segura, com isso permitindo trabalhar na deficiência que a criança 

apresenta e prever uma resposta do movimento e sua evolução. 

A GMFCS E&R é uma escala modificada e traduzida da GMFCS incluindo a 

faixa etária de 12 a 18 anos onde os adolescentes passaram a ser avaliados por meio 

social, familiar e ambiente físico em que se desempenha uma função motora grossa, 

sendo que nessa fase da avaliação os pais e adolescentes também participam.  

 
9.7 ANEXOS 
1-ASQ-3 traduzido, faixa etária de 6 meses. 

2- Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade  

3- GMFM-88 e GMFM-66 

4- GMFCS, 6° ao 12° aniversário e 12° a 18° aniversário 
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Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade 
 

Versão	1.0	–	Brasileira	

 
Nome:	 Datadoteste:	 Idade:
	 	
Identificação:	 	 Entrvistador:	
	 	

 

Sumário	dos	Escores	

 
Escores	Compostos	

Área	

 

 
 
 

Modificação (frequências) 

Autocuidado (8 itens) Mobilidade (7 itens) Função Social (5 itens) 
Nenhuma Criança Reabilitação Extensiva Nenhuma Criança Reabilitação Extensiva Nenhuma Criança Reabilitação Extensiva 
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Área	
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PEDIATRIC EVALUATION OF DISABILITY INVENTORY – PEDI 

 
Inventário de Avaliação Pediátrica de incapacidade Tradução e adaptação 
cultural: Marisa C. Mancini, Sc.D., T.O. 

 
Versão 1.0 Brasileira 

Stephen M.Haley. Ph., PT.; Wendy J. Coster, Ph.D., OTR/L; Larry H. Ludlow, Ph.D.; JaneT. 
Haltiwanger, M.A., Ed.M., Peter J. Andrellos, Ph.D. 

1992, New England Medical Center and PEDI Research Group. 

 
Formulário de Pontuação 

 
Sobrea Criança Sobre o entrevistado (pais ouresponsável) 
 

Nome:  Nome: 

Sexo: M F Sexo: M F 
 

Idade: Ano Mês Dia Parentesco com acriança:  

Entrevista     
Nascimento    
Id.Cronológica       

Diagnóstico (sehouver):  

Profissão(especificar):                     
Escolaridade:  

 
 

primário adicional 

 
Situação Atualda Criança Sobre oexaminador 
 

Hospitalizada 
Cuidado intensivo 
Reabilitação 

moraemcasa Nome:  
moraeminstituição Profissão:  

Instituição:  

 
 
Outros(especificar):  
Escola ou outrasinstalações:                                  
Sérieescolar:  

 
Sobre a avaliação Recomendadapor:
 
Razões daavaliação:  

 

Notas:  

 
 

 
 
 

Direções Gerais: Abaixo estão as orientações gerais para a pontuação. Todos os itens têm descrições especificas. 
Consulte o manual para critério de pontuação individual. 
 
Parte I – Habilidades Funcionais:197itens  Parte III – Modificações: 20 atividades funcionais 
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complexas Áreas: autocuidado, mobilidade,funçãosocial Áreas: autocuidado, mobilidade, funçãosocial 
Pontuação: 
0 = incapaz ou limitado nacapacidadede Pontuação: 
Executar o item na maioriadassituações. N = Nenhumamodificação 
1 = capaz de executar o item na maioriadassituações, C = Modificação centrada na 
criança ou o item já foi previamente conquistado,ehabilidades.  (não especializada) 
funcionais progrediram alémdestenível R = Equipamento 
dereabilitação 
Parte II – Assistência do adultodereferência: E = Modificações 
extensivas 20 atividades funcionaiscomplexas 
Áreas: autocuidado, mobilidade, função social 
Pontuação: 
5 = independente 
4 = Supervisão 
3 = Assistência mínima 
2 = Assistência moderada 
1= Assistência máxima 
0 = Assistência total 



	
	

 

115	

Por favor, certifique-se de responder todos os itens 
 

Parte I: Habilidades funcionais   

(Marque cada item correspondente: escores dos itens:0 = incapaz; 1 = capaz)   

Área de Autocuidado   
A: TEXTURA DOS ALIMENTOS   
 0 1 
1- Come alimento batido/amassado/coado   
2- Come alimento moído/granulado   
3- Come alimento picado/em pedaços   
4- Come comidas de texturas variadas   
B: UTILIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS   
 0 1 
5- Alimenta-se com os dedos   
6- Pega comida com colher e leva até a boca   
7- Usa bem a colher   
8- Usa bem o garfo   
9- Usa faca para passar manteiga no pão, corta alimentos macios   
C: UTILIZAÇÃO DE RECIPIENTES DE BEBER   
 0 1 
10- Segura a mamadeira ou copo com bico ou canudo   
11- Levanta copo para beber, mas pode derramar   
12- Levanta, c/ firmeza, copo sem tampa, usando as 2 mãos   
13- Levanta, c/firmeza, copo sem tampa, usando 1 das mãos   
14- Serve-se de líquidos de uma jarra ou embalagem   
D: HIGIENE ORAL   
 0 1 
15- Abre a boca para a limpeza dos dentes   
16- Segure escova de dentes   
17- Escova os dentes, porém sem escovação completa   
18- Escova os dentes completamente   
19- coloca creme dental nas escova   
E: CUIDADOS COM OS CABELOS   
 0 1 
20- mantém a cabeça estável enquanto o cabelo é penteado   
21- leva pente ou escova até o cabelo   
22- Escova ou penteia o cabelo   
23- É capaz de desembaraçar e partir o cabelo   
F: CUIDADOS COM O NARIZ   
 0 1 
24- Permite que o nariz seja limpo   
25- Assoa o nariz com o lenço   
26- Limpa nariz usando lenço ou papel quando solicitado   
27- Limpa nariz usando lenço ou papel sem ser solicitado   
28- Limpa e assoa o nariz sem ser solicitado   
G: LAVAR AS MÃOS   
 0 1 
29- Mantém as mãos elevadas para que as mesmas sejam lavadas   
30- Esfrega as mãos um na outra para limpá-las   
31- Abre e fecha torneira e utiliza sabão   
32- Lava as mãos completamente   
33- Seca as mãos completamente   
H: LAVAR O CORPO E A FACE   
 0 1 
34- Tenta lavar partes do corpo   
35- lava o corpo completamente, não incluindo a face   
36- Utiliza sabonete (e esponja, se for costume)   
37- Seca o corpo completamente   
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38- Lava e seca completamente   
39- Auxilia empurrando os braços p/ vestir a manga da camisa   

 
I: AGASALHO / VESTIMENTAS ABERTAS NA FRENTE 

  

40- Retira camisetas, vestido ou agasalho sem fecho   
41- Coloca a camiseta, vestido o agasalho sem fecho   
42- Coloca e retira camisas abertas na frente, porém s/ fechar   
43- Coloca e retira camisas abertas na frente, fechando-as   
J: FECHOS   

 0 1 
44- Tenta participar no fechamento de vestimentas   
45- Abre e fecha fecho de correr, sem separá-lo ou   
fechar o botão   
46- Abre e fecha colchete de pressão   
47- Abotoa e desabotoa   
48- Abre e fecha o fecho de correr (zíper), separando e   
fechando colchete/botão   
K: CALÇAS   
 0 1 
49- Auxilia colocando as pernas dentro da calça para vestir   
50- Retira calças com elásticos na cintura   
51- Veste calças com elástico na cintura   
52- Retira calças, incluindo abrir fechos   
53- Veste calças, incluindo fechar fechos   
L: SAPATOS / MEIAS   
 0 1 
54- Retira meias e abre os sapatos   
55- Calça sapatos/sandálias   
56- Calça meias   
57- Coloca o sapato no pé correto; maneja fechos de velcro   
58- Amarra sapatos (prepara cadarço)   
M: TAREFAS DE TOALETES (roupas, uso do banheiro e limpeza)   
 0 1 
59- Auxilia no manejo de roupas   
60- Tenta limpar-se depois de utilizar o banheiro   
61- Utiliza vaso sanitário, papel higiênico e dá descarga   
62- Lida com roupas antes e depois de utilizar o banheiro   
63- Limpa-se completamente depois de evacuar   
N: CONTROLE URINÁRIO(escore = 1 se a criança é capaz)   
 0 1 
64- Indica quando molhou frauda ou calça   
65- Ocasionalmente indica necessidade de urinar   
(durante o dia)   
66- Indica, consistentemente, necessidade de urinar e   
com tempo de utilizar o banheiro (durante o dia)   
67- Vai ao banheiro sozinho para urinar (durante o dia)   
68- Mantém-se constantemente seco durante o   
dia e a noite   
O: CONTROLE INTESTINAL (escore = 1 se a criança já é capaz)   
 0 1 
69- Indica necessidade de ser trocado   
70- Ocasionalmente manifesta vontade de ir ao banheiro   
(durante o dia)   
71- Indica, constantemente, necessidade de evacuar e   
com tempo de utilizar o banheiro (durante o dia)   
72- Faz distinção entre urinar e evacuar   
73- Vai ao banheiro sozinho para evacuar, não tem   
acidentes intestinais   
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Somatório da Área de Autocuidado:   
Por favor, certifique-se de ter respondido todos os itens   
Comentários:   

 
Área de Mobilidade   
(Marque o correspondente para cada item;   
scores dos itens: 0=incapaz; 1=capaz)   
   
A: TRANSFERÊNCIAS NO BANHEIRO   
 0 1 
1- Fica sentado se estiver apoiado em equipamento ou   
no adulto   
2- Fica sentado na privada ou no troninho   
3- Senta e levanta de privada baixa ou troninho   
4- Senta e levanta de privada própria para adulto   
5- Senta e levanta da privada sem usar seus próprios braços   
   
B: TRANSFERÊNCIAS DE CADEIRAS /   
CADEIRAS DE RODAS   
 0 1 
6- Fica sentado se estiver apoiado em equipamento ou adulto   
7- Fica sentado em cadeira ou banco sem apoio   
8- Senta e levanta de cadeira, mobília baixa/infantis   
9- Senta e levante de cadeira/cadeira de rodas de   
tamanho adulto   
10- senta e levanta de cadeira sem usar seus próprios braços   
C-1: TRANSFERÊNCIAS NO CARRO   
 0 1 
11a- Movimenta-se no carro; mexe e sobe/desce da cadeirinha do carro   
12a- Entra e sai do carro com pouco auxílio ou instrução   
13a- Entra e sai do carro sem a assistência ou instrução   
14a- Maneja sinto de segurança ou cinto da cadeirinha de carro   
15a- Entra e sai do carro e abre e fecha a porta do mesmo   
C-2: TRANSFERÊNCIAS NO ÔNIBUS   
 0 1 
11b- Sobe e desce do banco do ônibus   
12b- Move-se com ônibus em movimento   
13b- Desce a escada do ônibus   
14b- Passa na roleta   
15b- Sobe a escada do ônibus   
D: MOBILIDADE NA CAMA / TRANSFERÊNCIAS   
 0 1 
16- Passa de deitado para sentado na cama ou berço   
17- Passa para sentado na beirada da cama;   
deita a partir de sentado na beirada da cama   
18- Sobe e desce de sua própria cama   
19- Sobe e desce de sua própria cama, sem usar seus braços   
E: TRANSFERÊNCIA NO CHUVEIRO   
 0 1 
20- Entra no chuveiro   
21- Sai do chuveiro   
22- Agacha e pega o sabonete ou shampoo no chão   
23- Abre e fecha box/cortinado   
24- Abre e fecha torneira   
F: MÉTODOS DE LOCOMOÇÃO EM AMBIENTE   
INTERNO (escore 1 se já realiza)   
 0 1 
25- Rola, pivoteia, arrasta ou engatinha no chão   
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26- Anda, porém segurando-se na mobília, parede, adulto ou utiliza aparelhos para 
apoio 

  

   
27- Anda sem auxílio   

 
 
G: LOCOMOÇÃO EM AMBIENTE INTERNO: 

  

DISTÂNCIA / VELOCIDADE (escore 1 se já realiza)   
 0 1 
28- Move-se pelo ambiente, mas com dificuldade   
(cai; velocidade lenta para idade)   
29- Move-se pelo ambiente sem dificuldade   
30- Move-se entre ambientes, mas com dificuldade   
(cai;velocidade lenta para idade)   
31- Move-se entre ambiente sem dificuldade   
32- move-se em ambientes internos por 15 m;   
abre e fecha portas internas e externas   
H: LOCOMOÇÃO EM AMBIENTE INTERNO:   
ARRASTA / CARREGA OBJETOS   
 0 1 
33- Muda de lugar intencionalmente   
34- Move-se, concomitantemente, com objetos pelo chão   
35- Carrega objetos pequenos que cabem em uma das mãos   
36- Carrega objetos grandes que requerem a utilização   
das duas mãos   
37- Carrega objetos frágeis ou que contenham líquidos   
I: LOCOMOÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO:   
MÉTODOS   
 0 1 
38- Anda, mas segura em objetos, adultos ou   
aparelhos de apoio   
39- Anda sem apoio   
J: LOCOMOÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO:   
DISTÂNCIA / VELOCIDADE (escore 1 se já for capaz)   
 0 1 
40- Move-se por 3-15m (comprimento de 1-5carros)   
41- Move-se por 15-30m (comprimento de 5-10carros)   
42- Move-se por 30-45m   
43- Move-se por 45m ou mais, mas com dificuldade   
(tropeça, velocidade lenta para idade)   
44- Move-se por 45m ou mais sem dificuldade   
K: LOCOMOÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO:   
SUPERFÍCIES 0 1 
   
45- Superfícies niveladas (passeios e ruas planas)   
46- Superfícies pouco acidentadas (asfalto rachado)   
47- Superfícies irregulares e acidentadas   
(gramados e ruas de cascalho)   
48- Sobe e desce rampas ou inclinações   
49- Sobe e desce meio-fio   
L: SUBIR ESCADAS   
(escore 1 se a criança conquistou previamente a habilidade)   
 0 1 
50- Arrasta-se, engatinha para cima por partes ou   
lances parciais de escadas (1-11 degraus)   
51- Arrasta, engatinha para cima por um lance de   
escada completo (12-15 degraus)   
52- Sobe partes de um lance de escada (ereto)   
53- Sobe um lance completo, mas com dificuldades   
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(lento para idade)   
54- Sobe um conjunto de lances de escada sem   
dificuldade   
M: DESCER ESCADAS (escore 1 se a criança conquistou previamente a 
habilidade) 

  

 0 1 
55- Arrasta-se, engatinha para baixo por partes ou   
lances parciais de escada (1-11 degraus)   
56- Arrasta-se, rasteja para baixo por um lance de escada   
57- Desce, ereto, um lance de escada completo   
(12-15 degraus)   
58- Desce um lance completo, mas com dificuldades   
(lento para idade)   
59- Desce um conjunto de lances de escada sem dificuldade   
Somatória da Área de Mobilidade:   
   
Por favor, certifique-se de ter respondido a todos os itens   
Comentários:   

 
Área de Função Social   
(marque o correspondente para cada item;   
escores dos itens: 0=incapaz; 1=capaz)   
A: COMPREENSÃO DO SIGNIFICADO DA PALAVRA   
 0 1 
1- Orienta-se pelo som   
2- Reage ao "não"; reconhece próprio nome ou de alguma   
pessoa familiar   
3- Reconhece 10 palavras   
4- Entende quando você fala sobre relacionamentos entre   
pessoas e/ou coisas que são visíveis   
5- Entende quando você fala sobre tempo e seqüência   
de eventos   
B: COMPREENSÃO DE SENTENÇAS COMPLEXAS   
 0 1 
6- Compreende sentenças curtas sobre objetivos e pessoas   
familiares   
7- Compreende comando simples com palavras que   
descrevem pessoas ou coisas   
8- Compreende direções que descrevem onde alguma   
coisa esta   
9- Compreende comando de dois passos, utilizando   
se/então, antes/depois, primeiro/segundo etc.   
10- Compreende duas sentenças que falam de um mesmo   
sujeito, mas de uma forma diferente.   
C: USO FUNCIONAL DA COMUNICAÇÃO   
 0 1 
11- Nomeia objetos   
12- Usa palavras específicas ou gestos para direcionar   
ou requisitar ações de outras pessoas   
13- Procura informação fazendo perguntas   
14- Descreve ações ou objetos   
15- Fala sobre sentimentos ou pensamentos próprios   
D: COMPLEXIDADE DA COMUNICAÇÃO EXPRESSIVA   
 0 1 
16- Usa gestos que tem propósito adequado   
17- usa uma única palavra com significado adequado   
18- Combina duas palavras com significado adequado   
19- Usa sentenças de 4-5 palavras   
20- Conecta duas ou mais idéias para contar uma história   
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simples   
E: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS   
 0 1 
21- Tenta indicar o problema ou dizer o que é necessário   
para ajudar a resolvê-lo   
22- Se transtornado por causa de um problema, a criança   
precisa ser ajudada imediatamente, ou o seu   
comportamento é prejudicado   
23- se transtornado por causa de um problema, a criança   
consegue pedir ajuda e esperar se houver   
de pouco tempo   
24- Em situações comuns, a criança descreve o problema   
e seus sentimentos com algum detalhe   
(geralmente não faz birra)   
25- Diante de algum problema comum, a criança pode   
procurar um adulto para trabalhar uma solução   
e conjunto   

F: JOGO SOCIAL INTERATIVO (ADULTOS)   
 0 1 
26- Mostra interesse em relação a outros   
27- Inicia uma brincadeira familiar   
28- aguarda a sua vez em um jogo simples, quando é dada   
dica de que é sua vez   
29- Tenta imitar uma ação prévia de um adulto durante   
uma brincadeira   
30- Durante a brincadeira, a criança pode sugerir passos   
novos ou diferentes, ou responder a uma sugestão de   
um adulto com uma outra idéia   
G: INTERAÇÃO COM OS COMPANHEIROS   
(CRIANÇAS DE IDADES SEMELHANTES)   
 0 1 
31- Percebe a presença de outras crianças e pode   
vocalizar ou gesticular para os companheiros   
32- Interage com outras crianças em situações breves   
e simples   
33- Tenta exercitar brincadeiras simples em uma atividade   
com outra criança   
34- Planeja e executa atividade cooperativa com outras   
crianças; brincadeira é complexa e mantida   
35- Brinca de jogos de regras   
H: BRINCADEIRA COM OBJETOS   
 0 1 
36- Manipula brinquedos, objetos ou o corpo com intenção   
37- Usa objetos reais ou substituídos em seqüências simples   
de faz-de-conta   
38- Agrupa materiais para formar alguma coisa   
39- Inventa longas rotinas de faz-de-conta, envolvendo   
coisa que a criança já entende ou conhece   
40- Inventa seqüências elaboradas de faz-de-conta a partir   
da imaginação   
I: AUTO-INFORMAÇÃO   
 0 1 
41- Diz o primeiro nome   
42- Diz o primeiro e último nome   
43- Dá o nome e informações descritivas sobre os   
membros da família   
44- Dá o endereço completo de casa; se no hospital,   
dá o nome do hospital e o número do quarto   
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45- Dirige-se a um adulto para pedir auxílio sobre como   
voltar para a casa ou voltar ao quarto do hospital   
 0 1 
46- Tem uma noção geral do horário das refeições e   
das rotinas durante o dia   
47- Tem alguma noção da seqüência dos eventos   
familiares na semana   
48- Tem conceitos simples de tempo   
49- Associa um horário específico com atividades/eventos   
50- Olha o relógio regularmente ou pergunta as horas   
para cumprir o curso das obrigações   
K: TAREFAS DOMÉSTICAS   
 0 1 
51- Começa a ajudar cuidar dos seus pertences se for   
dada uma orientação e ordens constantes   
52- Começa a ajudar nas tarefas domésticas simples se   
for dada uma orientação e ordens constantes   
53- Ocasionalmente inicia rotinas simples para cuidar dos   
seus próprios pertences; pode requisitar ajuda física   
ou ser lembrado de completá-las   
54- Ocasionalmente inicia tarefas domésticas simples; pode   
requisitar ajuda física ou ser lembrado de completá-las   
55- Inicia e termina pelo menos uma tarefa doméstica que   
envolve vários passos e decisões; pode requisitar ajuda física   
L: AUTOPROTEÇÃO   
 0 1 
56- Mostra cuidado apropriado quando esta perto de escadas   
57- Mostra cuidado apropriado perto de objetos quentes ou cortantes   
58- Ao atravessar a rua na presença de um adulto, a   
criança não precisa ser advertida sobre as normas de segurança   
59- Sabe que não deve aceitar passeio, comida ou dinheiro de estranho   
60- Atravessa rua movimentada, com segurança, na ausência de um adulto   
M: FUNÇÃO COMUNITÁRIA   
 0 1 
61- A criança brinca em casa com segurança, sem precisar ser vigiada 
constantemente 

  

62- Vai ao ambiente externo da casa com segurança e é   
vigiada apenas periodicamente   
63- Segue regras/expectativas da escola e de estabelecimentos comunitários   
64- Explora e atua em estabelecimentos comunitários sem supervisão   
65- Faz transações em uma loja da vizinhança sem assistência   
Somatória da Área de Função Social:   
   
Por favor, certifique-se de ter respondido a todos os itens   
Comentários:   
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MEDIDA DA FUNÇÃO MOTORA GROSSA (GMFM) 

FOLHA DE PONTUAÇÃO (GMFM-88 e GMFM-66)* 

	
	
Nomedacriança:	 Registro:	

 
Data	da	avaliação:	 Nível	no	GMFCS1	

 
Data	de	nascimento:	 I	 II	III	 IV	 V	

Idade	cronológica	Nome	do	

avaliador:	

anos	 meses	 Condições	de	teste	(p.	ex.,	local,	vestuário,	tempo,	outras	pessoas	
presentes):	

A	GMFM	é	um	instrumento	de	observação	padronizado,	elaborado	e	validado	para	medir	mudança	na	função	motora	grossa	que	
ocorre	ao	longo	do	tempo	nas	crianças	com	paralisia	cerebral.	O	sistema	de	pontuação	deve	ser	entendido	como	diretriz	genérica.	
Entretanto,	a	maioria	dos	itens	tem	descrição	específica	para	cada	pontuação.	É	obrigatório	que	as	diretrizes	contidas	no	manual	
sejam	usadas	para	pontuar	cada	item.	

 
 

SISTEMADEPONTUAÇÃO*	 0	 =	não	inicia	

1	 =inicia	
2	 =	completaparcialmente	

3	 =	nãocompleta	

NT	 =	não	testado	(usado	na	pontuação	peloGMAE)	

 
É	importante	diferenciar	a	verdadeira	pontuação	“0”	(criança	não	inicia)	dos	itens	que	não	são	testados	(NT),	se	você	
estiver	interessado	em	usar	o	programa	Estimador	de	Habilidade	Motora	Grossa	GMFM-66	

 
O	 programa	 Estimador	 de	 Habilidade	 Motora	 Grossa	 2	 (GMAE-2)	 GMFM-66	 está	 disponível	 para	 download	 no	 endereço	
www.canchild.ca	 para	 aqueles	 que	 adquiriram	o	Manual	 da	GMFM.	A	GMFM-66	é	 válida	 apenas	para	 aplicação	 a	 crianças	 com	
paralisia	cerebral.	
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Assinale(Ö)apontuaçãoapropriada:sealgumitemnão	étestado	(NT),	circuleonúmerodoitemnacolunaàdireita.	 	 	

ITEM	 A:	DEITAREROLAR	 PONTUAÇÃO	 NT	

 

 

 

 
TOTAL DA DIMENSÃO A 

 

ITEM	 B:SENTAR	 PONTUAÇÃO	 NT	
               

*18 SUP: MÃOS SEGURADAS PELO AVALIADOR: puxa-se para sentar com controle de cabeça ..... 0   1   2   3   18. 

19 SUP: rola para o lado direito, consegue sentar ..................................................................................... 0   1   2   3   19. 

20 SUP: rola para o lado esquerdo, consegue sentar ................................................................................. 0   1   2   3   20. 

*21 SENTADA SOBRE O TAPETE, APOIADA NO TÓRAX PELO TERAPEUTA: levanta a cabeça 
na vertical, mantém por 3 segundos ................................................................................................. 

 
 

0 

 

 

  
 

1 

 

 

  
 

2 

 

 

  
 

3 

 

 

  

21. 

*22 SENTADA SOBRE O TAPETE, APOIADA NO TÓRAX PELO TERAPEUTA: levanta a cabeça              

 na linha média, mantém por 10 segundos ............................................................................................ 0   1   2   3   22. 

*23 SENTADA SOBRE O TAPETE, BRAÇO(S) APOIADO(s): mantém por 5 segundos ..................... 0   1   2   3   23. 

*24 SENTADA SOBRE O TAPETE: mantém braços livres por 3 segundos ............................................. 0   1   2   3   24. 

*25 SENTADA SOBRE O TAPETE COM UM BRINQUEDO PEQUENO NA FRENTE: inclina-se 
para a frente, toca o brinquedo, endireita-se sem apoio do braço ......................................................... 

 
 

0 

 
 

  
 

1 

 
 

  
 

2 

 
 

  
 

3 

 
 

  

25. 

*26 SENTADA SOBRE O TAPETE: toca o brinquedo colocado 45º atrás do lado direito da criança, 
retorna para a posição inicial ................................................................................................................ 

 
 

0 

 

 

  
 

1 

 

 

  
 

2 

 

 

  
 

3 

 

 

  
26. 

*27 SENTADA SOBRE O TAPETE: toca o brinquedo colocado 45º atrás do lado esquerdo da              

 criança, retorna para a posição inicial ................................................................................................... 0   1   2   3   27. 

28 SENTADA SOBRE O LADO DIREITO: mantém, braços livres, por 5 segundos ............................. 0   1   2   3   28. 

29 SENTADA SOBRE O LADO ESQUERDO: mantém, braços livres, por 5 segundos ........................ 0   1   2   3   29. 

*30 SENTADA SOBRE O TAPETE: abaixa-se para a posição prona com controle ................................. 0   1   2   3   30. 

*31 SENTADA SOBRE O TAPETE COM OS PÉS PARA A FRENTE: atinge 4 apoios sobre o lado direito .. 0   1   2   3   31. 

*32 SENTADA SOBRE O TAPETE COM OS PÉS PARA A FRENTE: atinge 4 apoios sobre o lado esquerdo . 0   1   2   3   32. 

33 SENTADA SOBRE O TAPETE: pivoteia 90º sem auxílio dos braços ............................................... 0   1   2   3   33. 

*34 SENTADA NO BANCO: mantém, braços e pés livres, por 10 segundos ........................................... 0   1   2   3   34. 

*35 EM PÉ: atinge a posição sentada em um banco pequeno ..................................................................... 0   1   2   3   35. 

*36 NO CHÃO: atinge a posição sentada em um banco pequeno .............................................................. 0   1   2   3   36. 

*37 NO CHÃO: atinge a posição sentada em um banco grande ................................................................. 0   1   2   3   37. 
TOTAL	DA	DIMENSÃO	B	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 SUP: CABEÇA NA LINHA MÉDIA: vira a cabeça com membros simétricos ........................ 0   1   2   3   1. 

*2 SUP: traz as mãos para a linha média, dedos uns com os outros ............................................... 0   1   2   3   2. 

 SUP: levanta a cabeça 45º .......................................................................................................... 0   1   2   3   3. 

 SUP: flexiona quadril e joelho direito em amplitude completa ................................................ 0   1   2   3   4. 

 SUP: flexiona quadril e joelho esquerdo em amplitude completa ............................................. 0   1   2   3   5. 

*6 SUP: alcança com o braço direito, mão cruza a linha média em direção ao brinquedo ............ 0   1   2   3   6. 

*7 SUP: alcança com o braço esquerdo, mão cruza a linha média em direção ao brinquedo ........ 0   1   2   3   7. 

 SUP: rola para a posição prona sobre o lado direito .................................................................. 0   1   2   3   8. 

 SUP: rola para a posição prona sobre o lado esquerdo .............................................................. 0   1   2   3   9. 

*10 PR: levanta a cabeça na vertical ................................................................................................. 0   1   2   3   10. 

 PR SOBRE OS ANTEBRAÇOS: levanta cabeça na vertical, cotovelos estendidos, peito 
elevado ....................................................................................................................................... 

 
 

0 

   
 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   

11. 

 PR SOBRE OS ANTEBRAÇOS: peso sobre o antebraço direito, estende completamente o 

braço contralateral para a frente ................................................................................................. 

 
 

0 

   
 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   

12. 

 PR SOBRE OS ANTEBRAÇOS: peso sobre o antebraço esquerdo, estende completamente o              
 braço contralateral para a frente ........................................................................................................ 0   1   2   3   13. 

 PR: rola para a posição supina sobre o lado direito ................................................................... 0   1   2   3   14. 

 PR: rola para a posição supina sobre o lado esquerdo ............................................................... 0   1   2   3   15. 

 PR: pivoteia 90º para a direita usando os membros ................................................................... 0   1   2   3   16. 

 PR: pivoteia 90º para a esquerda usando os membros ............................................................... 0   1   2   3   17. 
 



	
	

 

125	

 

ITEM	 C:	ENGATINHAREAJOELHAR	 PONTUAÇÃO	 NT	

 
38 PR: arrasta-se 1,8 metros paraafrente ...................................................................... 0 

*39 4 APOIOS: mantém o peso sobre as mãos e joelhos, por10segundos ..................... 0 

*40 4 APOIOS: atinge a posição sentada com osbraçoslivres ........................................ 0 

*41 PR: atinge 4 apoios, peso sobre as mãose joelhos ................................................... 0 

*42 4 APOIOS: avança o braço direito para a frente, mão acima do níveldoombro ...... 0 

*43 4 APOIOS: avança o braço esquerdo para a frente, mão acima do níveldoombro .. 0 

*44 4 APOIOS: engatinha ou impulsiona-se 1,8 metros paraafrente ............................. 0 

*45 4 APOIOS: engatinha 1,8 metros para a frente com movimento 
alternadodosmembros .................................................................................................................. 0 

*46 4 APOIOS: sobe 4 degraus engatinhando sobre as mãos eosjoelhos/pés ................ 0 

47 4 APOIOS: desce 4 degraus engatinhando paratrás sobre as mãos e osjoelhos/pés 0 

*48 SENTADA SOBRE O TAPETE: atinge a posição ajoelhada usando os 
braços,mantém, 
braços livres, por10segundos ....................................................................................................... 0 

49 AJOELHADA:	atinge	a	posição	semiajoelhada	sobre	o	joelho	direito	usando	braços,mantém,	

braços livres, por10segundos ....................................................................................................... 0 

50 AJOELHADA:	atinge	a	posição	semiajoelhada	sobre	o	joelho	esquerdo	usandobraços,	

mantém, braços livres, por10segundos ........................................................................................ 0 

*51 AJOELHADA: anda na posição ajoelhada 10 passos para a frente,braçoslivres .... 0 

 
1	 2	 3	

1	 2	 3	

1	 2	 3	

1	 2	 3	

1	 2	 3	

1	 2	 3	

1	 2	 3	

1	 2	 3	

1	 2	 3	

1	 2	 3	

 
 

1	 2	 3	

 
 
1	 2	 3	

 
 
1	 2	 3	

1	 2	 3	

 
38.	

39.	

40.	

41.	

42.	

43.	

44.	

45.	

46.	

47.	

 

48.	

 

49.	

 

50.	

51.	
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TOTAL DA DIMENSÃO C 
 

ITEM	 D:EMPÉ	 PONTUAÇÃO	 NT	
               

*52 NO CHÃO: puxa-se para a posição em pé apoiada em um banco grande ................................. 0   1   2   3   52. 

*53 EM PÉ: mantém, braços livres, por 3 segundos ......................................................................... 0   1   2   3   53. 

*54 EM PÉ: segurando-se em um banco grande com uma mão, levanta o pé direito, por 3 segundos . 0   1   2   3   54. 

*55 EM PÉ: segurando-se em um banco grande com uma mão, levanta o pé esquerdo, por 3 segundos .. 0   1   2   3   55. 

*56 EM PÉ: mantém, braços livres, por 20 segundos ....................................................................... 0   1   2   3   56. 

*57 EM PÉ: levanta o pé esquerdo, braços livres, por 10 segundos ................................................. 0   1   2   3   57. 

*58 EM PÉ: levanta o pé direito, braços livres, por 10 segundos ..................................................... 0   1   2   3   58. 

*59 SENTADA EM BANCO PEQUENO: atinge a posição em pé sem usar os braços ................. 0   1   2   3   59. 

*60 AJOELHADA: atinge a posição em pé passando pela posição semiajoelhada sobre o joelho 
direito, sem usar os braços ......................................................................................................... 

 
 

0 

 

 

  
 

1 

 

 

  
 

2 

 

 

  
 

3 

 

 

  

60. 

*61 AJOELHADA: atinge a posição em pé passando pela posição semiajoelhada sobre o joelho              

 esquerdo, sem usar os braços ..................................................................................................... 0   1   2   3   61. 

*62 EM PÉ: abaixa-se com controle para sentar no chão, braços livres ........................................... 0   1   2   3   62. 

*63 EM PÉ: agacha-se, braços livres ................................................................................................ 0   1   2   3   63. 

*64 EM PÉ: pega um objeto no chão, braços livres, retorna para a posição em pé .......................... 0   1   2   3   64. 

 
TOTAL	DA	DIMENSÃO	D	

 
ITEM	 E:	ANDAR,CORRER,PULAR	 PONTUAÇÃO	 NT	

 

 

*65 EM PÉ, SEGURANDO-SE COM AS DUAS MÃOS EM UM BANCO GRANDE: andade 
lado5passosparaoladodireito................................................................................0 1 2 3 65. 

 

*66 EM PÉ, SEGURANDO-SE COM AS DUAS MÃOS EM UM BANCO GRANDE: andade 
lado5passosparaoladoesquerdo........................................................................................0 1 2  66. 

*67 EMPÉ,DUASMÃOSSEGURADAS:anda10passosparaafrente......................0 1 2 3 67. 

*68 EMPÉ,UMAMÃOSEGURADA:anda10passosparaafrente............................0 1 2 3 68. 

*69 EMPÉ:anda10passosparaafrente.........................................................................0 1 2 3 69. 

*70 EMPÉ:anda10passosparaafrente,para,vira180ºeretorna.................................0 1 2 3 70. 

*71 EMPÉ:anda10passosparatrás................................................................................0 1 2 3 71. 

*72 EMPÉ:anda10passosparaafrente,carregandoumobjetograndecomasmãos....0 1 2 3 72. 
*73 EM PÉ: anda 10 passos consecutivos para a frente entre linhas paralelas afastadas 20 centí- 

metros uma da outra ................................................................................................................... 

 

0 

 

 

  

1 

 

 

  

2 

 

 

  

3 

 

 

  
73. 

*74 EM PÉ: anda 10 passos consecutivos para a frente sobre uma linha com 2 centímetros de              
 largura ................................................................................................................................................. 0   1   2   3   75. 

*75 EM PÉ: transpõe um bastão posicionado na altura dos joelhos, iniciando com o pé direito ..... 0   1   2   3   75. 

*76 EM PÉ: transpõe um bastão posicionado na altura dos joelhos, iniciando com o pé esquerdo . 0   1   2   3   76. 

*77 EM PÉ: corre 4,5 metros, para e retorna .................................................................................... 0   1   2   3   77. 

*78 EM PÉ: chuta a bola com o pé direito ........................................................................................ 0   1   2   3   78. 

*79 EM PÉ: chuta a bola com o pé esquerdo .................................................................................... 0   1   2   3   79. 

*80 EM PÉ: pula 30 centímetros de altura, com ambos os pés simultaneamente ............................ 0   1   2   3   80. 

*81 EM PÉ: pula 30 centímetros para a frente, com ambos os pés simultaneamente ...................... 0   1   2   3   81. 

*82 EM PÉ: pula 10 vezes sobre o pé direito dentro de um círculo com 60 centímetros de diâmetro .. 0   1   2   3   82. 

*83 EM PÉ: pula 10 vezes sobre o pé esquerdo dentro de um círculo com 60 centímetros de diâmetro ... 0   1   2   3   83. 

*84 EM PÉ, SEGURANDO EM UM CORRIMÃO: sobe 4 degraus, segurando em um corrimão,              

 alternando os pés ........................................................................................................................ 0   1   2   3  
 84. 

*85 EM PÉ, SEGURANDO EM UM CORRIMÃO: desce 4 degraus, segurando em um corrimão,              

 alternando os pés ........................................................................................................................ 0   1   2   3   85. 

*86 EM PÉ: sobre 4 degraus, alternando os pés ............................................................................... 0   1   2   3   86. 
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*87 EM PÉ: desce 4 degraus, alternando os pés ............................................................................... 0   1   2   3   87. 

*88 EM PÉ EM UM DEGRAU COM 15 CENTÍMETROS DE ALTURA: pula do degrau, com 
ambos os pés simultaneamente .................................................................................................. 

 
 

0 

 

 

  
 

1 

 

 

  
 

2 

 

 

  
 

3 

 

 

  

88. 

 

TOTAL DA DIMENSÃO E 
 
 
Esta avaliação foi indicativa do desempenho habitual da criança?SIM NÃO 
 
 

COMENTÁRIOS:	
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10. PSICOMOTRICIDADE  
 

                                                                                      Fernanda Carolina F. Oliveira27 
                                                                                               Mylena da Silva Coelho28 
                                                                                     Cleidimar Almeida Lima Alves29                       

                                                                                              Welthon Ferreira Bezerra30 
 

A psicomotricidade ocupa um lugar de destaque no desenvolvimento Infantil, 

principalmente nessa fase da infância, por existir uma correlação entre os 

desenvolvimentos motores, afetivos e intelectuais. Mais Afinal o que é a 

psicomotricidade? 

Segunda a Sociedade brasileira de psicomotricidade, define psicomotricidade 

como uma ciência que estuda o homem através nas diversas relações tendo como 

objeto de estudo o corpo e suas expressões dinâmicas que inclui as interações 

cognitivas, sensório motoras e psíquicas na compreensão das capacidades de ser e 

de expressar-se, a partir do movimento, em um contexto sensorial e emocional. 

 

Psicomotricidade Infantil 
No desenvolvimento de uma criança ela procura qualificar seus objetivos e 

formular seus ideias para se formar como pessoa. O contato com outras pessoas e 

com o meio externo, assim como as várias formas de percepção, os seus reflexos lhe 

dão a possibilidade de desenvolver e amadurecer, adquirindo movimento e 

entendimento da manifestação em que está inserido. Com a vivência dentro de um 

contexto social e de hábitos adquiridos com familiares, a criança está a todo o 

momento em aprendizagem ao comportamento social, recebendo estímulos para seu 

desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo. É nos momentos de lazer, de brincadeiras, 

nas manifestações culturais, na convivência com outras crianças, no acesso aos 

locais de diversões como: parques, playground que a criança estará sendo estimulada 

para realizar novas experiências e aperfeiçoar as suas habilidades.  

                                                
27 Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires (GO), Orientação: Professora Mestre Carla 
Chiste Tomazolli Santos 
28 Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires (GO), Orientação: Professora Mestre Carla 
Chiste Tomazolli Santos 
29 Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires (GO), Orientação: Professora Mestre Carla 
Chiste Tomazolli Santos 
30 Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires (GO), Orientação: Professora Mestre Carla 
Chiste Tomazolli Santos 
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Até certo momento de sua vida, seu desenvolvimento estará marcado pelos 

ambientes que conheceu: as vivências familiares e locais. Ao atingir a idade adequada 

esta criança será inserida no ambiente escolar, o qual estará repleto de novas 

aprendizagens, e milhões de estímulos para seu desenvolvimento global. É neste local 

que suas experiências se ampliaram e estará rodeada por profissionais para 

acompanhar o seu processo de desenvolvimento. Ao sair do seio da família e 

conhecer outras pessoas, entre professores e amigos, a criança inicia sua 

socialização com outro contexto social. Sua participação nas atividades e a 

comunicação iniciam os sinais de aceitação do desconhecido, que passam agora a 

fazer parte da sua vida.  

 

A Psicomotricidade Para o desenvolvimento Infantil 
Ao longo do crescimento da criança a educação psicomotora não pode ser 

descartada, pois a mesma tem total influência na formar de prevenir, a partir do 

momento que lida com aspecto humano, levando em consideração cada indivíduo e 

suas características. E a psicomotricidade atua na forma de educar a mente e o corpo 

juntos para formação e detalhes de cada personalidade, sendo responsável pela 

melhora do desenvolvimento e do empenho da criança, melhorando seu potencial 

motor. 

 
Desenvolvimento da Psicomotricidade 
Quando falamos dos elementos que formam o desenvolvimento da psicomotricidade, 

não podemos deixar de citar alguns elementos que são considerados importantes. 

               
ESQUEMA CORPORAL 
Forma-se pelo conhecimento pré-consciente do seu próprio corpo e suas respectivas 

partes, determinando sua relação com objetos e espaços do meio ambiente externo. 

O esquema corporal se desenvolve na mesma medida que as fases do 

desenvolvimento motor, com o intuito de alcançar níveis organizacionais de 

personalidades de cada indivíduo. É único, não pode ser comparado, pois se encontra 

diretamente ligado ao indivíduo e suas etapas de desenvolvimento motor, por esse 

lado, o esquema corporal e a procura por identidade do indivíduo e sua personalidade. 
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COORDENAÇÃO GLOBAL 
Com o passar do tempo aos poucos a criança terá experiências, adquirindo o equilíbrio 

que acontece através de suas ações sobre seu meio, tendo assim consciência de do 

seu corpo e da sua postura, e sua coordenação fica cada vez mais controlada e 

consciente do movimento. A coordenação global fala da ação de grandes músculos, 

dependendo da capacidade e equilíbrio postural da criança. O desenvolvimento da 

criança por meio de suas ações sobre seu meio irá desenvolver a dissociação desses 

movimentos. Sendo assim, com o passar do tempo a criança terá a capacidade de 

realizar diferentes movimentos ao mesmo tempo. 

 

COORDENAÇÃO FINA 
É a capacidade de executar movimentos coordenados com pequenos grupos 

musculares periféricos, ainda podendo acrescentar que esse conceito se relaciona 

com a habilidade e prática manual que representa a constituição de aspectos 

individuais da coordenação global.  

 

LATERALIDADE 
A lateralidade e conceituada como consciência que a criança possui bilateralmente 

(lado direito e lado esquerdo) do seu corpo, não se trata de habilidade adquirida, mais 

de programas elaborados na qual o desenvolvimento de habilidades motoras e 

sensoriais, já que a criança e levada a uma gama de estímulos que desenvolvem a 

consciência. Como a criança faz a utilização de ambos os lados do corpo em uma 

variedade de atividades, leva a um desenvolvimento eficaz dos movimentos e abrange 

o vocabulário motor. 

 
ORIENTAÇÃO TEMPORAL 
É a capacidade de percepção do tempo no meio de ações, sabendo se organizar em 

seu próprio ritmo, posicionar-se no presente momento, fazendo a relação entre o 

antes e o depois. E perceber o movimento no tempo, diferenciando o rápido do 

lento. 

 
Orientação espacial 
Está relacionado com a habilidade de perceber a interatividade em seu entorno. 

(Proprioceptivos) essa percepção espacial tem dois importantes processos, sendo 
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eles os exteroceptivos, que estão relacionados ao desenvolvimento que está 

diretamente ligado ao nosso espaço através das nossas emoções e aos processos 

interoceptivos. Fazendo representações em nosso corpo, sendo eles o 

posicionamento e orientação do espaço e tudo que está a sua volta pessoas, objetos 

e elementos.  

Sendo que o espaço faz parte de nossos pensamentos, por ser o local onde reunimos 

literalmente as nossas experiências, obtendo informações características do nosso 

meio usando dois sistemas.  

 

Psicomotricidade relacional e a importância no desenvolvimento Infantil 
No processo de desenvolvimento a psicomotricidade e de extrema importância para a 

criança e que já seja estimulado o mais rápido possível trazendo vários benefícios 

para sua vida. Não se esquecendo de trabalhar a psicomotricidade relacional, 

trazendo o aspecto social na vida das crianças.  

Mas porque falar da psicomotricidade relacional? 

Um grande fator que tem total influência do desenvolvimento dos pequenos e como 

as crianças reagem quando tem uma percepção de outras e a psicomotricidade 

relacional atua justamente nessa área. Trazer para a realidade o mundo imaginário 

das crianças pode ser muito benéfico, a criatividade das crianças é algo que nós 

adultos temos que trazer para o meio social pois será muito eficaz para o 

desenvolvimento relacional. É sempre bom poder mostrar a infinidade de 

pensamentos e possibilidades usando apenas a criatividade. 

 
 

Objetivos da Psicomotricidade 
Alguns dos objetivos da psicomotricidade são: 

• Incentivar a percepção sensorial por meio de estímulos sensitivos externos e 

internos do corpo. 

•  Desenvolver uma consciência e percepção sobre seu espaço e dos demais. 

• Estimulação das habilidades motoras grossas e finas. 

• Promover as descobertas de suas expressões.  

• Aumentar sua criatividade. 

Objetivos da Psicomotricidade Relacional 
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Alguns dos objetivos da psicomotricidade relacional são: 

  

• Auxiliar na busca da identidade e autoestima, apesar das diversidades sociais. 

• Desenvolvimento do relacionamento afetivo com outras crianças. 

• Diminuição das dificuldades adaptativas do dia a dia. 

• Aumentar o desenvolvimento de maneira global. 

• Melhorar a capacidade de demonstrar emoções, vontades e dificuldades.   

Exercícios de Psicomotricidade: 
 
 

1- Deslocamento em 4 Apoios:  
O profissional poderá utilizar através de brincadeiras lúdicas, com a criatividade 
usar, por exemplo, um tapete colorido, com marcações de mãos e pés, onde a 
criança terá que fazer o uso de seus Membros superiores e inferiores. 
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2 - Deslocamento em Linha reta: 
O profissional colocará uma corda em linha reta, onde a criança deverá andar sobre 
ela, para aumentar o seu equilíbrio. 
 

3 – Deslocamento com Saltos: 
O profissional colocará alguns bambolês em diagonais, com um determinado 
sentido, onde a criança terá que se deslocar com saltos dentro dos bambolês, não 
podendo tirar do lugar e também não saltando para fora. 
 
 

4 – Deslocamento Lateral: 
O profissional deverá traçar linhas no chão, com curvas aleatórias, onde a criança 
deverá andar sobre a 
linha usando a 

lateralidade de 
seu corpo para 

desenvolver 
uma coordenação 
motora e concentração 
maior. 
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Exercícios de 
Psicomotricidade Relacional: 
 

1- Atividade de jogar bola: 
 
O profissional deverá preparar um espaço onde a criança terá que interagir com 
outras crianças, juntamente utilizando objetos, como por exemplo, bolas. Poderão se 
sentir confortável para joga-las, brincar, correr e fazer interação social com os 
demais. 

 
 
 

2- Brincadeira de Pular Amarelinha: 
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A criança deverá começar a ser introduzida a prática de exercícios físicos, e fazer 
isso sem que a criança perceba. Poderá ser desenhada no chão, uma Amarelinha 
onde a criança poderá brincar, fazendo interação social com outras crianças de sua 
idade e também melhorando seu equilíbrio e sua orientação espacial.  

 
 
 
 
 
 
 
   3 – Deslocamento de 4 Apoios com Bambolês: 
O profissional irá instruir algumas crianças para sentarem ao chão, fazendo um túnel 
com bambolês, onde outra criança deverá passar pelo túnel usando seus membros 
superiores e inferiores. 
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4 – Atividade de Corrida com Pneus:  
 
Crianças terão cada um, um pneu em mãos, deverá correr, rolando o pneu, sem 
deixá-lo cair até chegar na linha de chegada. A atividade pode dar ênfase no 
aspecto afetivo-emocional e relacional, expressando o potencial motor e cognitivo. 
 
Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires (GO), Orientação: Professora 
Mestre Carla Chiste Tomazolli Santos 
Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires (GO), Orientação: Professora 
Mestre Carla Chiste Tomazolli Santos 
Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires (GO), Orientação: Professora 
Mestre Carla Chiste Tomazolli Santos 
Graduando em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires (GO), Orientação: Professora 
Mestre Carla Chiste Tomazolli Santos 
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11. A INFLUÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO NO DESENVOLVIMENTO 
MOTOR INFANTIL: UMA ABORDAGEM PSICANALÍTICA 
 

Me. Amanda Cabral dos Santos31 
 

O desenvolvimento humano tem sido objeto de estudo há muitos anos e sua 

compreensão tem sido o alicerce das práticas interventivas dentro das áreas da saúde 

e da educação.  

Entender sobre o desenvolvimento infantil, mais especificamente sobre o 

desenvolvimento motor, requer um olhar amplificado sobre diferentes áreas de 

conhecimento. Quando uma criança nasce e cresce saudável, a pergunta recorrente 

das famílias é como criar crianças felizes, confiantes, dispostas e emocionalmente 

saudáveis. Quando a criança passa por alguma intercorrência, necessitando de 

cuidado especial, o questionamento da família fica limitado àquela questão específica 

que pode comprometer o desenvolvimento. Na verdade, o que coloca em jogo o 

desenvolvimento, além da questão orgânica é essa falta de perspectiva da família que 

passa a não enxergar a potencialidade da criança. A nossa grande missão enquanto 

profissionais da saúde e da educação que lida diretamente com o desenvolvimento 

infantil é garantir que os pais e as famílias se permitam fazer perguntas mais amplas 

e subjetivas já que, quando o fazem, é porque conseguem enxergar além do 

diagnóstico, imaginando um futuro para seu filho. Entender a importância disso é 

viabilizar as chances de uma criança desenvolver-se para além de qualquer limitação 

que possa ter. Mas, para isso, é preciso que o profissional, independentemente da 

área que atue, seja na medicina, na enfermagem, na fisioterapia, na educação física, 

na fonoaudiologia, na pedagogia, compreenda o desenvolvimento infantil em seus 

vários aspectos constitutivos. 

O desenvolvimento é um processo contínuo e complexo que depende do 

crescimento, da maturação, da interação com o meio e da aprendizagem. Para 

desenvolver-se, o ser humano necessita de processos internos e externos que só 

cessam com a morte. 

                                                
31 Fisioterapeuta desde o ano 2000 pela União Educacional do Planalto Central, Graduada em 
Educação Física pela Universidade de Brasília em 2002, Especialista em Fisioterapia Neurológica pela 
Universidade de Brasília, Especialista em Transtornos do Desenvolvimento Infantil pelo Centro Lydia 
Coriat de Porto Alegre, Mestre em Psicologia pela Universidade Católica de Brasília. Professora de 
Educação Física do Atendimento em Educação Precoce da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 
professora do curso de graduação em Fisioterapia da Faculdade Sena Aires Valparaíso-GO. 
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Segundo Gallahue (2003), “o desenvolvimento é frequentemente estudado em 

termos de esferas (cognitiva, afetiva e pscicomotora) ou de comportamentos 

relacionados à idade (neonatal, infância, adolescência, idade adulta, meia idade, 

velhice) ou a partir da perspectiva biológica, ambiental ou de tarefas motoras.” (p.4).  

Mesmo sendo separado em áreas, com intuito de facilitar a compreensão de 

fenômenos específicos de determinadas áreas da ciência, como por exemplo a área 

motora para os profissionais da Fisioterapia ou da Educação Física, a área cognitiva 

para os profissionais da Pedagogia, a área da linguagem para os profissionais da 

Fonoaudiologia, a área do comportamento e do psiquismo para os profissionais da 

Psicologia, quando atuamos no universo infantil, é essencial que se compreenda 

sobre o desenvolvimento, mesmo que esse desenvolvimento seja atípico.  

Já é sabido que as habilidades motoras e o desempenho físico interagem com 

os aspectos cognitivos e afetivos do desenvolvimento. Além disso, dependem da 

complexidade da tarefa e de fatores ambientais. Por isso, o desenvolvimento do 

indivíduo é único porque depende de características individuais próprias inseridas 

num contexto histórico e ambiental.  

Os primeiros estudos sobre o desenvolvimento motor foram realizados sob uma 

perspectiva maturacional que defendia uma sequência universal na aquisição de 

habilidades motoras. Os pesquisadores eram da área médica, principalmente da 

neurologia. E por volta de 1870 surgem as primeiras pesquisas que relacionavam 

áreas específicas do cérebro à determinadas funções, numa perspectiva 

localizacionista. Em 1909 Ernest Dupré, neuropsiquiatria francês, descreve a 

síndrome da debilidade motora, cuja etiologia não está ligada a um dano ou lesão do 

sistema nervoso. Assim, pela primeira vez, comprova-se que um distúrbio motor não 

está necessariamente ligado a fatores orgânicos e há uma correlação entre 

motricidade e inteligência. Henri Wallon, psiquiatra francês, em 1925, estuda o 

movimento humano como um fator importante para o desenvolvimento do psiquismo. 

Ele que aliou a motricidade ao afeto e às emoções. Depois da Segunda Guerra 

Mundial, as pesquisas concentraram-se nos estudos da descrição das capacidades 

de desempenho motor de crianças em idade escolar e nos transtornos psicomotores. 

É na década de 1970 que os estudos da psicanálise começam a relacionar o corpo 

com os aspectos psíquicos e autores como Sigmund Freud, Melaine Klein, Jacques 

Lacan, Donald Winnicott e Françoise Dolto começam a ser citados nos estudos 

psicomotores. Já a partir de 1980 e 1990, os estudos voltaram-se para a compreensão 
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dos processos subjacentes ao desenvolvimento motor e para a Teoria dos Sistemas 

Dinâmicos, formulada por TURVEY e colaboradores (1980), que estabelece uma 

relação dinâmica entre indivíduos e o meio ambiente. Para a Psicomotricidade, os 

estudos deixam de considerar o corpo em movimento para levar em conta o sujeito 

com seu corpo em movimento (LEVIN, 1995). 

Abordaremos aqui algumas das teorias psicanalíticas que subsidiam a 

compreensão do corpo, do movimento, do desenvolvimento motor aliados aos 

aspectos psíquicos. 

Dentre as várias relações que o corpo estabelece para desenvolver-se, 

precisamos nos atentar para o aspecto do vínculo, ou seja, para a forma como esse 

corpo se relaciona com os outros. Tomar o corpo como um substrato 

anatomofisiológico aliando-o apenas a funcionalidade e performance, pode acarretar 

efeitos iatrogênicos para o desenvolvimento do sujeito a ponto de nos levar a 

diagnósticos equivocados principalmente aqueles relacionados à interação e 

aprendizagem, citados no DSM-5 como transtornos do neurodesenvolvimento, quais 

sejam: os transtornos da comunicação, do espectro autista, de déficit de atenção, 

específicos da aprendizagem e motores. 

Diante disso, é preciso compreender o desenvolvimento emocional e psíquico 

da criança para atuar de modo a proporcionar o desenvolvimento motor que seja 

integrado aos demais aspectos do desenvolvimento. 

Assim, a família e todos aqueles que desempenham os primeiros cuidados com 

o bebê tem papel fundamental no desenvolvimento motor da criança. Apenas para 

ilustrar e iniciar a reflexão, os primeiros movimentos intencionais ou conscientes da 

criança começam por meio de imitação, como uma forma de espelho que a criança vê 

quando está diante de alguém que a cativa. 

O psicanalista Jacques Lacan descreve eventos que ocorrem ao longo do 

desenvolvimento infantil e marcam fases específicas de organização do psiquismo 

permeadas por fatores históricos, sociais e culturais que nortearão a organização da 

autoridade familiar, as leis, como elas serão transmitidas, assimiladas e reproduzidas. 

Esses eventos são chamados de complexos familiares por considerar a família o pilar 

do desenvolvimento psíquico (LACAN, 2002). 

 

A) Complexo do desmame 
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O primeiro complexo é considerado como sendo a primeira crise do psiquismo 

observada no ser humano e foi denominado por Lacan de complexo do desmame. É 

ele quem faz surgir os sentimentos mais primitivos e estáveis de vínculo da criança, 

especialmente com aquela que lhe confere os primeiros cuidados: a mãe.  

“O complexo do desmame fixa no psiquismo a relação da alimentação, sob o 

modo parasitário que as necessidades dos primeiros meses de vida do homem 

exigem; ele representa a forma primordial da imago materna” (LACAN, 2002, p.22).  

Desse modo, podemos considerar que a amamentação é um ato que gera 

satisfação no bebê, mas também é capaz de despertar os desejos mais primitivos em 

quem o amamenta. Nesta interação retórica de amor, a criança toma-se o objeto de 

desejo da mãe, sabendo-se que é ela quem dá prazer à mãe, dá satisfação de amor 

(LACAN, 1995). Por isso o ato de “largar o peito” manifesta-se num paradoxo entre a 

aceitação e, ao mesmo tempo, a resistência a ele, tanto por parte do bebê como da 

mãe. De um modo geral, esse não é um momento muito fácil para nenhum dos dois. 

A amamentação é a primeira experiência de satisfação do bebê enquanto que 

o desmame é a primeira experiência de separação daquilo que satisfaz provocando 

uma falta que, para a psicanálise, é o que faz emergir o desejo.  

O complexo familiar do desmame, portanto, revela que tanto a amamentação 

quanto a sua interrupção são reguladas pela cultura, não se tratando de eventos 

instintivos (LACAN, 2002). Podemos constatar isso na prática quando o governo 

precisa investir em políticas públicas para incentivar o aleitamento materno, quando 

mulheres pensam sobre a possibilidade de não amamentarem depois da realização 

de cirurgias plásticas nos seios, quando pensar no desmame envolve muito mais do 

que questões nutricionais, quando percebemos que a criança cria estratégias para 

mamar, mesmo não estando com fome. 

Não se tratando de um instinto, podemos considerar que esse é o início da 

evolução psíquica quando começam as primeiras manifestações da construção de 

imagem do objeto de satisfação (BASTOS, 2003), do eu constituído e da imagem do 

eu (LACAN, 2002). Além disso, esse complexo evidencia as vertentes do laço 

primordial que se estabelece entre o bebê e seu primeiro cuidador e que garantirá a 

construção psíquica: a amamentação sustentando a função materna e o desmame 

que caracteriza a função paterna. Esses eventos entrelaçados e interdependentes 

criam um jogo de presença e ausência materna importante para o processo de 

constituição do sujeito (BASTOS, 2003). 
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A interação entre a mãe e o bebê se estabelece já nesse primeiro momento 

com características de satisfação e insatisfação que são aspectos estruturantes do 

desenvolvimento da criança. A construção desse vínculo se dá a partir de um ato 

alienante (a amamentação) e um ato de separação (o desmame). Assim, podemos 

identificar neste complexo o “princípio de prazer”, manifestado pela relação que o 

bebê estabelece com o seio materno (objeto) e o “princípio da realidade”, que o bebê 

deve aprender a afastar-se deste objeto. Para Lacan (1995), a constituição do sujeito 

é estruturada pela vivência destes princípios por meio da articulação de quatro 

eventos (Julieta Jerusalinsky, 2011): 

 
1) Estabelecimento da demanda – é a relação entre as necessidades 

básicas do bebê e o que sua mãe dá significado a essas necessidades, 
inclusive estabelecendo os primeiros limites. Um exemplo é quando a 
mãe começa a diferenciar o choro do bebê entre fome, sono, frio e reage 
diferentemente a cada um desses choros. 

2) Suposição de sujeito – quando a mãe supõe que seu bebê é capaz de 
manifestar-se, de ter suas próprias vontades e de realizar atividades por 
si só, de acordo com seu desenvolvimento. Na prática, podemos 
considerar, por exemplo, os momentos em que a mãe sabe que o bebê 
está incomodado por estar deitado de barriga para baixo (em decúbito 
ventral) e ela espera que ele role sozinho, pois supõe que ele já é capaz 
de virar-se sozinho. 

3) Alternância – quando a mãe não está totalmente presente ou ausente nos 
cuidados relativos ao bebê, inserindo no universo da criança conceitos 
relacionais como: olhar-não-olhar; voz-silêncio; fome-saciedade; sono-
vigília; alegria-tristeza; contração-relaxamento. 

4) Alteridade – quando a mãe não considera o bebê como seu objeto 
exclusivo de prazer e não coloca essa satisfação acima de tudo. Para 
exemplificar esse evento, podemos imaginar a mãe que começa a 
retomar suas atividades profissionais, que passa a colocar o bebê pra 
dormir em seu próprio quarto, que começa a introduzir alimentos sólidos 
na alimentação da criança, substituindo a amamentação. 

 

Podemos perceber nesses eventos que há o exercício da função materna, mas 

que o bebê também tem que responder às atitudes da mãe, de acordo com sua 

maturação, crescimento e desenvolvimento. Por isso, um bebê que está 

impossibilitado de responder à sua mãe seja por meio do olhar, do choro, do sorriso, 

da motricidade por um comprometimento orgânico, coloca em risco sua constituição 

enquanto sujeito.  

 

B) Complexo de intrusão 

Esse evento ocorre após o complexo de desmame. Quando a criança ainda é 

muito dependente e ligada ao seu cuidador primordial, mas já se sente parte de um 
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grupo familiar ocupando um lugar específico, principalmente quando tem outros 

irmãos. É quando a criança demonstra ciúmes de seus cuidadores quando estes 

demandam atenção á outra criança (BASTOS, 2003). 

Assim como no complexo do desmame, existe aqui uma realidade que mostra 

que o bebê e a mãe têm uma forte ligação que é estabelecida pela função materna, 

na maioria das vezes desempenhada pela mãe, mas pode ser desempenhada por 

qualquer cuidador ou cuidadora que cumpra esse papel e estabeleça essa ligação 

com o bebê. E existe uma outra situação que causa um corte nessa relação entre o 

bebê e aquela que desempenha a função materna. Essas situações são provocadas 

por quem desempenha a função paterna, na maioria das vezes o pai. A entrada desse 

terceiro na relação só acontece quando há o consentimento da mãe. No caso do 

complexo de intrusão, a função paterna, ou seja, a função de corte, a função que dá 

limites a esse bebê é desempenhada por um irmão ou uma irmã.   

Apesar desse evento não ser muito estudado nem mencionado na literatura, é 

importante para ilustrar a dinâmica das funções materna e paterna no processo de 

aquisições psicoafetivas do bebê e como as primeiras relações do bebê são 

importantes nesse período. 

 

C) Complexo de Édipo 

O Complexo de Édipo é o evento mais estudado e mencionado na literatura 

psicanalítica, pois é ele quem marca efetivamente a entrada de um terceiro na relação 

fusional entre o bebê e a mãe. Além disso, é essa entrada que possibilita que a criança 

seja inserida no contexto simbólico e na linguagem.  Em outras palavras, até aqui o 

bebê tem uma imagem especular com a mãe, ele não sabe distinguir seu corpo como 

realmente é e essa relação simbiótica não permite que cada membro desse núcleo 

familiar (filho, mãe, pai, irmãos e outros) seja colocado no seu devido lugar (GOMES, 

2009).  

É preciso perceber que essa abordagem psicanalítica considera que o 

desenvolvimento psíquico do bebê depende não só do amor materno (ou do amor de 

seu cuidador ou cuidadora primordial), mas da renúncia a esse amor. Então é 

importante identificar na história da criança momentos que marquem a fusão e 

momentos que marquem a ruptura, momentos em que a função materna de 

acolhimento é desempenhada e momentos em que a função paterna de separação se 

sobrepõe. Porque se a criança e a mãe permanecem nesse laço fusional, é como se 
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a criança ficasse presa ao corpo da mãe e ao seu próprio corpo, sem desenvolver 

capacidades como autonomia e limites (LEVIN, 2007). Portanto a criança só pode 

renunciar, se um terceiro, autorizado pela mãe, fizer esse corte, rompendo com a 

estrutura fusional estabelecida entre o bebê e a mãe.  

A função paterna está presente desde antes do nascimento do bebê produzindo 

suas marcas. Mesmo que não haja a figura do pai, a função paterna é exercida 

inconscientemente porque culturalmente essa função existe, porque na história da 

mãe existe um pai, mesmo que apenas idealizado. Não é por acaso que muitas mães 

se dizem mães e pais para criarem seus filhos, porque há uma função que deve ser 

exercida por alguém, mesmo que não haja um pai. Outro exemplo é que há alguns 

anos atrás, a função paterna se fazia presente mesmo o pai não estando ali em ato. 

Quando a criança fazia alguma coisa que necessitava interdição, a mãe logo o 

evocava com frases do tipo “Você vai ver quando seu pai chegar!” e a criança, já se 

sentia barrada. Pra que se chegue a esse nível abstrato de limite, do sujeito saber 

quem é, até aonde pode ir, que precisa respeitar as leis mesmo não sendo vigiado, é 

preciso que se conclua esse terceiro complexo chamado Complexo de Édipo que tem 

um papel estruturante para o desenvolvimento psíquico. “É o jogo jogado com o pai, 

o jogo de quem perde ganha, se assim posso dizer, que por si só permite à criança 

conquistar o caminho por onde nela será depositada a primeira inscrição da lei” 

(LACAN, 1995, p.214).  

Nesse complexo, a criança finalmente encontra um rival capaz de barra-lo. E 

esse outro não só lhe impõe os limites, mas gera uma admiração e uma identificação 

outra que não pela mãe. O que é real e concreto passa então a ter um status simbólico, 

convergindo com a capacidade que a criança passará a ter de abstração. Assim, 
Somente a partir do fato de que, na experiência edipiana essencial, ela está 
privada do objeto por aquele que o tem, que sabe que o tem, que o tem em 
todas as ocasiões, é que a criança pode conceber que este mesmo objeto 
simbólico lhe será dado um dia (LACAN, 1995, p.213).  

 

No complexo de Édipo aparece com mais evidência o conceito de falo que, a 

grosso modo, é o objeto de desejo da mãe que, um dia estava com o pai, até o bebê 

nascer e a seduzí-la, tornando-se o próprio objeto fálico. Dor (2003) resume o 

complexo de Édipo como sendo o processo de localização do lugar do falo no desejo 

da mãe primeiramente pela mãe, depois pelo pai e pela criança, capacitando o bebê 
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a abandonar a perspectiva de “ser” o falo materno, para uma perspectiva de “ter” o 

falo materno. 

 

O COMPLEXO DE ÉDIPO É DIVIDIDO EM TRÊS TEMPOS: 
1) Quando o bebê funde-se ao objeto de desejo da mãe, inviabilizando sua própria 

subjetividade, mas garantindo a formação do vínculo primordial. Acontece desde os 

primeiros dias de vida do bebê, quando ele tem suas necessidades imediatamente 

atendidas e tem também seus primeiros momentos de frustração quando começa a 

perceber que precisa mais para que outras necessidades não atendidas prontamente 

possam ser.  

2)  Quando o pai passa a intervir nessa relação simbiótica privando a mãe de seu 

objeto fálico e o filho do objeto do seu desejo. “Através da intrusão paterna, a criança 

é introduzida no registro da castração e interditada na satisfação do impulso [...]” 

(BASTOS, 2003, p.107). O pai faz, então, com que a criança encontre a lei, já que 

percebe que o seu desejo está atrelado ao desejo do outro. A mãe, por ser castrada, 

reconhece o pai como o representante da lei e o coloca no lugar de detentor do falo 

(BASTOS, 2003; GOMES, 2009). A criança, por sua vez, se dá conta que é o pai e 

não ela que detém o falo.  

Mais uma vez é preciso se atentar para o fato de que o pai imprescindível para 

o desenvolvimento psíquico da criança considerado na Psicanálise é um pai simbólico, 

não é um pai real. Lacan chama esse pai simbólico de Nome-do-Pai. Só ele é capaz 

de tirar a criança de seu estado simbiótico com a mãe (LACAN, 1995). E isso acontece 

por meio de um fenômeno chamado castração que, segundo Lacan, “[...] é a cavilha 

por onde passam a instauração e a resolução da constelação subjetiva, a fase 

ascendente e a fase descendente do Édipo” (1995, p.263). Este segundo tempo é 

marcado pelo momento em que a mãe consegue afastar-se do bebê, dividindo suas 

preocupações entre o bebê e outras demandas de sua vida como os outros filhos, sua 

profissão, seus estudos, a família e tantas outras demandas possíveis. A partir de 

então, ela passa a permitir a entrada de outras pessoas nessa relação como o pai, a 

babá, uma creche, uma avó, uma vizinha. 

3) O terceiro tempo do Complexo de Édipo é quando o pai se posiciona como 

aquele que detém o falo, cumprindo a função paterna de ruptura, ocupando 

novamente o seu lugar. Nesse momento a criança compreende que há leis maiores 

que sua relação com sua mãe que precisam ser respeitadas. O menino então se 
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identificará com o pai e a menina com a mãe. Nessa fase as birras são superadas e 

vê-se uma busca do menino pela estética masculina e e a menina pela estética 

feminina. 

A conclusão do Complexo de Édipo finaliza o processo de separação entre mãe 

e filho com a castração e, partir de então, a criança pode sentir falta do Outro. Cabe 

aqui salientar que esse Outro, com letra maiúscula, se refere a algo mais amplo que 

uma única pessoa. O Outro é uma instância simbólica, que extrapola o real e 

manifesta-se sempre incompleto. E assim a constituição do sujeito se concretiza, 

mediante o estabelecimento do desejo e da falta (GOMES, 2009). 

Portanto, a constituição do sujeito se inicia a partir de sua relação com o Outro 

Primordial, e de suas vivências de alienação e separação proporcionados, 

respectivamente pela função materna e paterna e se finda com a castração e a 

inserção do sujeito no universo da linguagem por meio dos registros real, imaginário 

e simbólico. 

“O fim do complexo de Édipo é correlativo da instauração da lei como recalcada 

no inconsciente, mas permanente [...]” (LACAN, 1995, p.214). Portanto, a sua 

resolução marca a formação do supereu, que consiste num núcleo permanente de 

consciência moral que encarna em cada sujeito sob as formas mais “[...] variadas, 

extravagantes, caricatas [...]” (LACAN, 1995, p.216). 

O que se pretende propor para reflexão e discussão entre todos aqueles 

envolvidos no processo de desenvolvimento do bebê e da pequena criança é sobre a 

importância de focar a conduta, independentemente da área de atuação e formação 

de cada profissional, no laço primordial a ser construído, pois é só a partir dele que as 

aquisições inerentes ao desenvolvimento humano podem advir. Pois o tocar sem um 

significado não produz efeito constitutivo, seja ele realizado pelo terapeuta ou pelo 

cuidador. O diálogo tônico que marca o sujeito a ponto de proporcionar seu 

desenvolvimento pleno é realizado entre ele e um Outro, cujo ato psicomotor seja 

permeado por desejo e linguagem.  

 

O ESTÁDIO DO ESPELHO 
Existe um outro evento abordado pela Psicanálise não incluído nos Complexos 

familiares, mas muito importante no processo de constituição psíquica do sujeito 

denominado Estádio do Espelho. 
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Para Lacan (1998), o Estádio do Espelho é uma fase que acontece entre os 

seis e os 18 meses de idade e compreende o período em que a criança constrói sua 

própria identidade corporal a partir da sua imagem especular que, inicialmente, se dá 

por meio do corpo do Outro. Mas até que haja um encantamento pela imagem 

produzida e a consciência de que essa imagem é seu próprio corpo refletido, tem que 

haver um Outro que deseje e dê contorno a essa imagem, para que a criança possa 

identificar-se com ela e fazer de seu corpo referência e diferença. Segundo Levin 

(1995),  

 
Quando o processo de maturação fisiológica, neuromotora, permita à criança 
exercer o domínio real do seu próprio corpo e do seu funcionamento motor, 
este domínio será exercido mas dentro do que previamente foi constituído, 
trans-formado, no estádio especular. (LEVIN, 1995, p.57) 
 

Para Lacan, que é quem fundamenta esse conceito estruturante da constituição 

do sujeito, 

 
O estádio do espelho é um drama cujo impulso interno precipita-se da 
insuficiência à antecipação que, para o sujeito, preso na ilusão da 
insuficiência espacial, maquina os fantasmas que se sucedem de uma 
imagem do corpo fragmentado a uma forma que chamaremos ortopédica de 
sua totalidade e à armadura enfim assumida de uma identidade alienante que 
vai marcar com a sua estrutura rígida todo seu desenvolvimento mental 
(LACAN, 1998, p.268).  

 

Assim, a imagem corporal, função psicomotora a ser trabalhada por 

profissionais que atuam no desenvolvimento motor infantil, é algo a ser conquistado 

de forma gradativa.  

Primeiro, do nascimento até os quatro meses de idade, há uma confusão entre 

o corpo do bebê e de seu cuidador primordial. Até mesmo por causa de uma 

imaturidade no processo de mielinização do sistema nervoso, a criança já tem 

sensações e experiências corporais captadas por estímulos intero e exteroceptivos, 

mas ainda não é capaz de formar uma imagem unificada de seu corpo na sua mente. 

A criança só reconhece o desejo por meio de uma imagem especular obtida a partir 

do corpo do Outro primordial, ou seja, não é por ter um arcabouço fisiológico em 

desenvolvimento que a criança reconhece seu corpo como uma unicidade, mas por 

ter uma estrutura psíquica em constituição sendo sustentada por algo que vem de fora 

que é o desejo da mãe (LEVIN, 1995, 2007). 
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 Depois, entre o quinto e o oitavo mês de vida, a criança passa a identificar sua 

imagem no espelho, brincando e alegrando-se com o que vê, mesmo sem saber que 

aquela é sua própria imagem refletida. (LEVIN, 1995). 

Finalmente, após o oitavo mês de vida, além de saber que se trata de uma 

imagem, a criança passa a reconhecer essa imagem como sendo sua. 

(JERUSALINSKY, A., 1999, p.68). 

 
Este momento onde acaba o estádio do espelho inaugura, pela identificação 
à imago do semelhante e o drama do ciúme primordial [...], a dialética que 
desde então liga o [eu] a situações socialmente elaboradas (LACAN, 1998, 
p.270).  

 

O sujeito elabora sua imagem corporal e seu desejo a partir de como é olhado 

e desejado pelo outro. O Outro Primordial é seu primeiro espelho, até que ele seja 

capaz de organizar e perceber seu próprio corpo. “Através do Outro, da linguagem, se 

dará a identificação do sujeito, e pelo efeito dessa identificação lhe será permitido 

incluir-se na ordem simbólica [...]” (BASTOS, 2003, p.106).  

O sujeito, ao vivenciar as etapas desse estádio, é capaz de se reconhecer único 

e relacionar-se. A medida que se identifica com sua imagem, construída desde antes 

de seu nascimento, que passa a diferenciar-se do Outro Primordial e que passa a ter 

acesso ao universo simbólico por esse registro imaginário, o estádio do espelho se 

finda (BASTOS, 2003). 

Para Lacan (1979), há um processo de estruturação psíquica acontecendo 

antes mesmo que se complete a maturação neuromotora que é efeito da linguagem e 

do posicionamento simbólico que o Outro dá ao sujeito em constituição. Assim, 

quando a criança estiver fisiologicamente pronta para dominar seu próprio corpo e 

seus movimentos, ela o fará, mas também sustentada por uma estrutura psíquica 

constituída durante o estádio especular (LEVIN, 1995).  
É por isso que Lacan (1979) insiste que apenas quando o bebê passa a ter a 
visão total do corpo humano, ou seja, após a vivência do estádio do espelho, 
é que ele adquire o domínio imaginário do seu corpo, para só depois ter o 
domínio real. (GORETTI, 2002, p.51) 
 

Freud descreveu uma brincadeira muito comum realizada pelas crianças 

durante o estádio do espelho que ele chamou de “Fort-da”. Essa brincadeira dá 

subsídios para a criança construir sua noção corporal e organizar-se no tempo e no 

espaço. Por meio dela, a criança começa a identificar-se com sua própria imagem e 
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separar-se dela, separando-se e diferenciando-se do corpo da mãe, suportando a sua 

ausência.  

Fort em alemão que dizer “ir embora” e Da quer dizer “aqui”. Freud, ao observar 

seu neto brincando, reparou que a criança jogava um carretel para debaixo da cama, 

fazendo-o desaparecer de seu campo visual e, logo em seguida, puxava-o para perto 

de si, ficando eufórico com o reaparecimento do objeto. Na cultura brasileira podemos 

recorrer a algumas brincadeiras presentes nessa fase como colocar um paninho no 

rosto da criança e retirá-lo dizendo “achou” ou o jogo que a criança começa de jogar 

objetos da cadeira de alimentação para que o adulto pegue e ela jogue-o novamente 

e isso se repita infinitas vezes.  

Essas são brincadeiras de ausência e presença que aparecem antes que a 

criança tenha a capacidade de se deslocar ou de controlar seus movimentos como 

arremessar e segurar, mas que marcam seu corpo por meio do processo de 

constituição subjetiva. Além disso, nesse momento, conceitos matemáticos como 

dentro-fora, perto-longe, lá-aqui estão sendo incorporados ao seu desenvolvimento 

cognitivo para que possam refinar-se posteriormente em conceitos mais elaborados 

como interno-externo, continente-conteúdo, eu-não eu (LEVIN, 1995). 

Essa fase é caracterizada por uma descontinuidade que o Outro provoca no 

corpo da criança de uma forma tal que ela possa se deslocar de um registro imaginário 

para um registro simbólico ao ser marcada efetiva e afetivamente pela diferença 

(LEVIN, 1995). 

Em outras palavras, Julieta Jerusalinsky (2011) assim descreve o estádio do 

espelho: 
Serão necessários sucessivos momentos de alienação e separação na 
relação com o Outro para que a criança possa constituir uma unidade 
imaginária de seu corpo (pela dimensão especular) e para que possa chegar 
a situar-se enquanto sujeito da enunciação que afirma ‘este corpo é meu’ 
(p.142). 

 

O fim do estádio do espelho coincide, portanto, com o fim da fase de 

movimentos rudimentares de agarrar, alcançar, soltar, engatinhar e andar e o início 

da fase de movimentos fundamentais como correr, pular, saltar, arremessar. É nessa 

fase também que a criança começa a realizar o controle dos esfíncteres e é possível 

fazer a retirada da fralda. 

Diante de todo o exposto, concluímos que profissionais da educação e da 

saúde que lidam diretamente com o desenvolvimento infantil têm um papel 
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fundamental tanto na detecção quanto no acompanhamento de crianças que 

apresentem sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, o que justifica a 

formação destes profissionais nessa área. A tendência maturacionista faz com que, 

principalmente os profissionais da saúde não se atentem para o fato que as dimensões 

relacionais e biológicas do indivíduo estão intimamente articuladas e nem sempre um 

atraso no desenvolvimento motor está ligado à uma alteração orgânica. 

Pensando nisso, um grupo de pesquisadores brasileiros construíram um 

protocolo de 31 indicadores clínicos de risco para o desenvolvimento infantil (IRDI) 

por meio de uma pesquisa multicêntrica com o objetivo de obter um instrumento de 

detecção de risco para o desenvolvimento infantil durante os primeiros 18 meses de 

vida da criança que pudesse ser aplicado por profissionais que as acompanham. A 

pesquisa foi realizada entre os anos 2000 e 2008 e a amostra foi composta por 727 

crianças que estavam sendo acompanhadas em consultas pediátricas em nove 

cidades brasileiras: Belém, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de 

Janeiro, Salvador e São Paulo (Kupfer et al., 2009). Primeiramente os médicos 

passaram por um programa de formação para capacitá-los à aplicação do protocolo, 

aonde, por meio de relatos, percebeu-se que esses profissionais passaram a 

considerar mais os aspectos emocionais ou afetivos de seus pacientes, aumentando 

o número de encaminhamentos para avaliação psicológica (LERNER, CULLÈRE-

CRESPIN, KUPFER, 2011). 

Os indicadores são divididos por faixa etária, em quatro blocos. Quando o 

indicador é negativo ou ausente, ele aponta para um alerta ou risco no 

desenvolvimento infantil. Para a aplicação do protocolo, a criança deve estar 

acompanhada de seu cuidador primordial que pode ser a mãe, o pai, uma avó, uma 

cuidadora, ou alguém se ocupe dos cuidados da criança e possua vínculo com ela. A 

seguir, os indicadores que foram validados pela pesquisa. 

 

INDICADORES CLÍNICOS DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

(IRDI) (KUPFER et al., 2010) 

 

Indicadores (0 a 4 meses incompletos) 
1. Quando a criança chora ou grita, a mãe sabe o que ela quer. 

2. A mãe fala com a criança num estilo particularmente dirigido a ela (mamanhês). 

3. A criança reage ao mamanhês. 
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4. A mãe propõe algo à criança e aguarda a sua reação.  

5. Há trocas de olhares entre a criança e a mãe. 

 

Indicadores (4 a 8 meses incompletos) 
6. A criança começa a diferenciar o dia da noite. 

7. A criança utiliza sinais diferentes para expressar suas diferentes necessidades. 

8. A criança solicita a mãe e faz um intervalo para aguardar sua resposta. 

9. A mãe fala com a criança dirigindo-lhe pequenas frases. 

10. A criança reage (sorri, vocaliza) quando a mãe ou outra pessoa está se dirigindo 

a ela. 

11. A criança procura ativamente o olhar da mãe. 

12. A mãe dá suporte às iniciativas da criança sem poupar-lhe o esforço. 

13. A criança pede a ajuda de outra pessoa sem ficar passiva. 

 

Indicadores (8 a 12 meses incompletos) 
14. A mãe percebe que alguns pedidos da criança podem ser uma forma de chamar 

a sua atenção. 

15. Durante os cuidados corporais, a criança busca ativamente jogos e brincadeiras 

amorosas com a mãe. 

16. A criança demonstra gostar ou não de alguma coisa. 

17. Mãe e criança compartilham uma linguagem particular. 

18. A criança estranha pessoas desconhecidas para ela. 

19. A criança possui objetos prediletos. 

20. A criança faz gracinhas. 

21. A criança busca o olhar de aprovação do adulto. 

22. A criança aceita alimentação semissólida, sólida e variada. 

 
Indicadores (12 a 18 meses) 
23. A mãe alterna momentos de dedicação à criança com outros interesses. 

24. A criança suporta bem as breves ausências da mãe e reage às ausências 

prolongadas. 

25. A mãe oferece brinquedos como alternativas para o interesse da criança pelo 

corpo materno. 

26. A mãe já não se sente mais obrigada a satisfazer tudo que a criança pede. 
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27. A criança olha com curiosidade para o que interessa à mãe. 

28. A criança gosta de brincar com objetos usados pela mãe e pelo pai. 

29. A mãe começa a pedir à criança que nomeie o que deseja, não se contentando 

apenas com gestos. 

30. Os pais colocam pequenas regras de comportamento para a criança. 

31. A criança diferencia objetos maternos, paternos e próprios. 

 

Quando o sofrimento psíquico do bebê pode ser lido e traduzido por um 

instrumento objetivo como o IRDI, o encaminhamento para um acompanhamento 

terapêutico pode inclusive beneficiar o desenvolvimento motor por meio do suporte à 

constituição do sujeito até então, em risco. 

Desse modo, é imprescindível que a formação de profissionais que lidam com 

o desenvolvimento infantil contemple o estudo dos aspectos estruturais e não apenas 

orgânicos do desenvolvimento já que eles interferem diretamente nos demais 

aspectos constitutivos do desenvolvimento infantil. 
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12. ASPECTOS PSICOLÓGICOS QUE ENVOLVEM O BEBÊ DE 0 A 2 ANOS 
 

Me. Jonas Rodrigo Gonçalves32 
 

Neste capítulo serão abordados os aspectos psicológicos que envolvem o bebê 

de 0 a 2 anos. Objetiva-se apresentar a importância do acompanhamento e dos 

cuidados dos pais, bem como apresentar possíveis reflexos no comportamento da 

criança e do adulto, como base no que foi vivenciado e experimentado nos primeiros 

dois anos de vida, bem como no período em que o bebê ainda estava no útero de sua 

mãe. Para ilustrar o capítulo, há fotos de bebês que se tornaram crianças e 

adolescentes saudáveis, por terem contado com as condições biológicas e externas, 

o que inclui o cuidado zeloso dos pais. 

Desde o nascimento até a idade adulta, as crianças têm uma vida separada do 

seu ser físico. Os estágios e as formas pelas quais as crianças aprendem seguem os 

marcos físicos do próprio desenvolvimento, com bebês aprendendo a usar seus 

sentidos e crianças na escola ou na creche aprendendo por experiência, julgamento 

e observação. Dependendo de como os pais da criança interagem com ela, ela 

desenvolve um bom senso de si mesma ou não se vê tão bem assim (WYDEN, 

2019). 

Nesse sentido, percebe-se que os aspectos psicológicos que envolverão toda 

a vida do bebê e da pessoa que ele se tornará estão ligados inicialmente à gestação. 

Isto é, quanto maior a harmonia entre o casal, o que gera equilíbrio psicológico à 

gestante, bem como colaboram uma alimentação saudável e a ausência de vícios 

(cigarro, drogas, consumo de álcool etc.), e ainda outros problemas gestacionais que 

podem levar ao nascimento prematuro da criança. 

Diversos fatores de risco presentes na vida de uma mesma criança tendem a 

se multiplicar, antes que apenas se somar. Liaw e Brooks-Gunn (1993) sugerem que 

resultados de desenvolvimento insatisfatório podem ser melhor prognosticados 

através da combinação de diversos fatores de risco e não somente por meio de 

variáveis isoladas. Fatores biológicos e psicossociais podem atuar frequentemente 

em conjunto, tanto como causa direta ou indireta da prematuridade (O'Brien, Soliday 

& McCluskey- Fawcett, 1995) quanto como condições agravantes ou atenuantes do 
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efeito da prematuridade no desenvolvimento da criança. (LINHARES et al., 2003, 

p.60)  

De acordo com Linhares et al. (2003, p.60), crianças em condições de 

nascimento prematuro e com baixo peso, quando comparadas a crianças com peso 

igual ou superior a 2.500g a termo, são mais propensas a apresentar: deficiências 

cognitivas (Bradley & cols., 1993; Damman & cols., 1996; Waber & McCornick, 1995) 

problemas de desempenho escolar (Taylor, Hack, Klein & Schatschneider, 1995) e 

dificuldades comportamentais (Brandt, Magyary, Harmond & Barnard, 1992; Carvalho, 

Linhares & Martinez, 2001). Verifica-se ainda que quanto mais baixo o peso de 

nascimento, mais difi- culdades ocorrem no curso do desenvolvimento (Pieuch, 

Leonard, Cooper & Sehring, 1997).  

A condição de pobreza pode agravar o quadro de risco apresentado por essas 

crianças, porém, a presença de outros fatores ambientais protetores combinados 

aumentam a probabilidade de desencadear o processo de resiliência. Este consiste 

no enfrentamento de adversidades advindas de estresse interno e/ou externo ao 

organismo com poder de neutralizar e superar os efeitos adversos provocados por 

condições de risco, alcançando sucesso nas tarefas evolutivas da trajetória do 

desenvolvimento (Linhares, Carvalho, Bordin & Jorge, 1999; Yunes, Szymanski, 

Pereira, Ralha- Simões & Castro, 2000). O desenvolvimento futuro da criança 

encontra-se, portanto, associado à saúde neonatal do bebê, assim como a 

características maternas, variáveis do ambiente familiar e programas de intervenção 

precoce para detecção, atenuação e se possível reversão de problemas. (LINHARES 

et al., 2003, p.60) 

A condição de pobreza pode agravar o quadro de risco apresentado por essas 

crianças, porém, a presença de outros fatores ambientais protetores combinados 

aumentam a probabilidade de desencadear o processo de resiliência. Este consiste 

no enfrentamento de adversidades advindas de estresse interno e/ou externo ao 

organismo com poder de neutralizar e superar os efeitos adversos provocados por 

condições de risco, alcançando sucesso nas tarefas evolutivas da trajetória do 

desenvolvimento (Linhares, Carvalho, Bordin & Jorge, 1999; Yunes, Szymanski, 

Pereira, Ralha- Simões & Castro, 2000). O desenvolvimento futuro da criança 

encontra-se, portanto, associado à saúde neonatal do bebê, assim como a 

características maternas, variáveis do ambiente familiar e programas de intervenção 



	
	

 

162	

precoce para detecção, atenuação e se possível reversão de problemas (LINHARES 

et al., 2003, p.60). 

 

[...] verificou-se que nas famílias nucleares com ambos os pais presentes no lar, os 

tipos de adversidades mais frequuentemente relatados foram: mudanças residenciais, 

doenças crônicas, distúrbios psiquiátricos e neurológicos na família e a presença de 

deficiência mental e atrasos no desenvolvimento. Por outro lado, nas famílias 

nucleares, em que apenas um dos pais estava presente no lar, o tipo de adversidade 

mais frequente foi a falta de contato do pai com a criança e a mãe (LINHARES et al., 

2003, p.65). 

 

Durante nove meses de gravidez, o corpo da mãe fornece tudo que o corpo de 

um bebê precisa: nutrição, oxigênio, controle de temperatura e gerenciamento de 

resíduos. Quando os dois corpos se separam, o corpo do bebê tem que aprender a 

regular todos esses processos em si... Em meio a uma miríade de novas sensações, 

como visões, sons, gostos, flutuações de temperatura, restrições, movimentos e muito 

mais. A coordenação simples da primeira respiração com o batimento cardíaco é em 

si uma maravilha da engenharia biológica (DIVECHA, 2016). 

À medida que o corpo do bebê assume seus próprios biorritmos, ele passa 

rapidamente por diferentes estados. No espaço de uma hora e meia a duas horas, o 

bebê faz uma agenda apertada que mantém os pais atentos e está completamente 

em desacordo com um senso adulto de tempo. Mas como os pais respondem a esses 

estados mutantes formam uma base para o posterior desenvolvimento psicológico e 

social do bebê (DIVECHA, 2016). 

Com relação aos escores específicos, comparando-se os grupos foram 

encontradas diferenças significativas em três áreas comportamentais da EDCC. Os 

bebês com menor peso ao nascer apresentaram desempenho mais rebaixado, em 

comparação com os bebês de maior peso, nas seguintes áreas: a) aos 6 meses, axial 

espontânea não comunicativo (comportamento de permanecer em pé segurado pela 

cintura) e axial estimulado não comunicativo (comportamentos de sorrir, vocalizar 

frente ao espelho e tirar pano do rosto); b) aos 11 meses, axial estimulado 

comunicativo - comportamentos de reagir a jogos corporais e repetir sons feitos por 

outras pessoas (LINHARES et al., 2003, p.68). 
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Salienta-se, no entanto, a necessidade de estimular aquisições específicas 

significativas enquanto marcos do desenvolvimento no primeiro ano de vida, tais como 

sorriso, verbalizações, motricidade ampla e jogo de esconde-descobre, este 

relacionado à noção de permanência do objeto. Esses comportamentos são 

relevantes para o desenvolvimento motor, social, da linguagem e cognitivo da criança, 

que será construído com os recursos pessoais da criança e as experiências advindas 

da interação social estabelecida com os cuidadores primários na trajetória do 

desenvolvimento. (LINHARES et al., 2003, p.69) 

Considerando-se que, além da vulnerabilidade orgânica das crianças do 

presente estudo, estas também estavam expostas a adversidades ambientais, 

redobra-se a importância de ativar fatores protetores contra a adversidade em 

potencial, a fim de neutralizar os riscos e garantir a trajetória adaptativa desse grupo 

de crianças. Verifica-se que, apesar de as crianças estudadas pertencerem a um 

grupo deriscocom vulnerabilidade biológica associada a ambientes com eventos 

psicossociais estressores e baixa escolaridade materna e baixa renda, elas 

apresentaram indícios favoráveis ao seu desenvolvimento no primeiro ano de vida. 

Esses achados indicam que precocemente no primeiro ano de vida observou-se que 

na maior parte das crianças ocorreu sinais do processo de resiliência, ou seja, de 

superação das adversidades e enfrentamento bem sucedido das tarefas evolutivas 

iniciais (LINHARES et al., 2003, p.69). 

 

Entendamos algumas fases, descritas por Jean Piaget. 

 

Piaget: Sensório-motora 
Jean Piaget, um psicólogo infantil, descreveu como as crianças aprendem 

sobre seus ambientes em diferentes estágios. Os bebês, desde o nascimento até 

aproximadamente dois anos de idade, aprendem sobre o mundo usando seus 

sentidos e habilidades motoras. As crianças nesta fase aprendem com sugestões 

sensoriais. Deixe-o ver seu sorriso quando ele faz algo que você quer que ele 

faça; deixe-o ouvir sua voz calma quando ele está com medo ou não se sentindo bem, 

de acordo com o site da Honolulu Community College. As crianças também 

desenvolvem a permanência do objeto, aprendendo que os objetos continuam 

existindo mesmo quando não os veem, de acordo com o site de Aprendizagem e 

Ensino (WYDEN, 2019). 
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Piaget: Pré-operacional 
As crianças que estão apenas começando a falar entram na fase pré-

operacional. Nesse estágio, a criança é orientada apenas para o presente. Ela não 

aprendeu a pensar sobre o passado ou o futuro. A criança nesta fase é fortemente 

influenciada pela fantasia ou como ela gostaria que o mundo fosse, de acordo com o 

site da Honolulu Community College. Nessa idade, a criança ainda é egocêntrica, 

vendo apenas seu ponto de vista. Ela ainda não é capaz de ver as coisas do ponto de 

vista de outra pessoa (WYDEN, 2019). 

 

Piaget: Concreto Operacional 
A criança na primeira série começa a entrar na fase operacional concreta. Ela 

começa a aprender a pensar de maneira mais abstrata. Ela também progride para o 

ponto em que pode pensar logicamente sobre as coisas que ele vê, por exemplo, a 

água saindo de um cano está em funcionamento. Para aprender, ele precisa ser capaz 

de questionar o que vê, depois tentar falar sobre o que está observando, de acordo 

com o site da Honolulu Community College (WYDEN, 2019). 

 
 Vejamos a visão de Erickon sobre as fases do bebê. 

 

Erickson: infância 
Os bebês estão aprendendo a desenvolver a força do ego e a confiar em seus 

pais. O bebê cujos pais sempre satisfazem suas necessidades aprendem que podem 

confiar nos outros para suprir suas necessidades imediatas. Por outro lado, se seus 

cuidadores são inconsistentes em atender suas necessidades físicas, ela aprende que 

não pode confiar nos outros e começa a se ver como inútil, de acordo com o site 

Learning Place Online (WYDEN, 2019). 

 
Erickson: primeira infância 

O bebê nesse estágio de desenvolvimento precisa aprender a fazer as coisas 

por si mesmo - quando recebe essas oportunidades, ele começa a desenvolver 

autonomia e um forte senso de valor próprio. É durante esse estágio que ele aprende 

o poder da palavra “não”. Embora seja um estágio difícil, também é importante que 

ele desenvolva e aprenda a usar sua própria mente. 
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Dois conceitos importantes afetam a criança neste momento: como ele está 

aprendendo a fazer as coisas por si mesmo, se lhe dizem que está errado ou mal, ele 

aprende a ver a si mesmo como vergonhoso e seu autoconceito é baixo, de acordo 

com o site Lugar de Aprendizagem. Se ele não tem permissão para fazer as coisas 

por si mesmo, ele também aprende a duvidar de suas habilidades, de acordo com o 

site do Havaí (WYDEN, 2019). 

 

Segundo Divecha (2016), de um modo geral, existem seis estados, com 

transições entre: 

1. Sono profundo: o bebê dorme tranquilamente sem se mexer e a respiração é 

regular. 

2. Sono leve: o bebê pode se mover, pode ter respiração irregular e até se 

assustar com os ruídos, ou pode experimentar movimentos oculares (REM - 

movimento rápido dos olhos) no sono que envolve o sonho. Os bebês podem pedalar 

entre o sono profundo e o leve, mesmo dentro de uma hora. Às vezes, nos primeiros 

meses de vida, os bebês acordam entre os ciclos de sono profundo e leve e têm 

dificuldade em voltar a dormir. (Os recém-nascidos dormem cerca de 16 horas por dia 

e cerca de metade disso está no sono REM. 

3. Sonolência: Na transição entre acordar e dormir (por exemplo, acordar ou, 

inversamente, ir dormir), os olhos do bebê podem abrir e fechar, ou mesmo reverter. 

O bebê pode se esticar, bocejar ou cochilar. 

4. Alerta silencioso: O rosto do bebê é brilhante, os olhos estão bem abertos e 

o corpo permanece quieto. Este é o momento em que o bebê leva ao seu ambiente 

suas próprias percepções. Ele pode estar olhando, olhando, ou simplesmente se 

concentrando quietamente no que vê, ouve ou sente. Este é um bom momento para 

dar aos bebês o seu espaço, para que se acostumem a se sentirem confortáveis em 

se estabelecer sozinhos. 

5. Alerta ativo: Os olhos estão abertos e em estado de alerta, e as expressões 

faciais e o corpo são de atividade média. Os bebês são especialmente abertos à 

interação social nesse estado, por isso é um bom momento para se envolver 

gentilmente com o bebê, falando em voz baixa, cantando, tocando. 

6. Chorando / agitado: Um bebê chora, grita, talvez, e todo o corpo e alma 

podem ficar estressados e desorganizados. Bebês nascem quase indefesos, então 

chorar é o melhor sistema de sinalização para recrutar ajuda externa para regular uma 
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necessidade. Com a experiência, os pais logo antecipam as várias necessidades - 

comer, ser consolado, ser mudado, aquecer ou esfriar, para mais ou menos estímulo, 

para facilitar o sono. 

 

Vejamos fotos de bebês saudáveis de 0 a 2 anos. A identidade dos bebês foi 

preservada, utilizando-se a nomenclatura bebê 01, bebê 02 etc.: 

 

 
Bebê 01 (02 meses): 
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Bebê 01 (04 meses): 
 

 
 
 

Bebê 01 (06 meses): 
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Bebê 01 (12 meses): 
 

 
 
 

Bebê 01 (24 meses): 
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Bebê 02 (maternidade): 
 

 
 
 
 

Bebê 02 (01 mês): 
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Bebê 02 (05 meses): 
 

 
 
 

Bebê 02 (07 meses): 
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Bebê 02 (09 meses): 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bebê 02 (10 meses): 
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Bebê 02 (12 meses): 

 

 
 
 

Bebê 02 (12 meses): 
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Bebê 02 (20 meses): 
 

 
 
 

Bebê 02 (24 meses): 
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Bebê 02 (24 meses): 

 

 
 
 

Bebê 03 (12 meses): 
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Bebê 03 (24 meses): 
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Bebê 04 (04 meses): 
 

 
 
 

 
Bebê 04 (05 meses): 
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Bebê 04 (06 meses): 
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13. DESENVOLVIMENTO ALIMENTAR DE 0 A 2 ANOS 
 

Esp. Regina Cláudia Gonçalves33 
 
1. O primeiro alimento 
 
1.1. A amamentação 

A alimentação tem papel fundamental no desenvolvimento e no crescimento de 

cada criança e isso se inicia logo ao nascer com a amamentação que, deve ser 

exclusiva até os 6 meses de idade, podendo se estender até 2 anos ou mais. Isso 

porque o leite materno é considerado o melhor alimento dada a sua composição tão 

rica nutricionalmente, específica e sutilmente modificada de acordo com a 

necessidade do lactente e, assim, proverá todas as necessidades nutricionais, desde 

as primeiras gotas, chamado de “colostro”, posto ser rico em ferro, zinco, proteínas e 

anticorpos que vão fortalecer o sistema imunológico, protegendo a criança a longo 

prazo contra várias infecções tão comuns nos primeiros dois anos de vida, como 

diarreias, cólicas, pneumonias e otites. Essa proteção se estende ao longo da vida, 

prevenindo inclusive contra doenças como asma, diabetes e obesidade e, caso ocorra 

de a criança adoecer, a gravidade do quadro e o impacto em sua saúde tende a ser 

menor. 

O leite materno contém lactoferrina, lisozima e fator bifidogênico, além de 

componentes imunológicos inespecíficos como IgA secretora e macrófagos. Vale 

destacar a lactoferrina por ser um composto que tem grande afinidade por ferro; e, 

assim, ela se liga aos átomos de ferro livre, que é um elemento fundamental para o 

funcionamento das bactérias, impedindo que essas se desenvolvam no intestino do 

bebê, evitando infecções.  

A amamentação favorece o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional na 

medida em que, ao esforçar-se para sugar o leite do bico do seio materno, a criança 

estará exercitando a boca, a musculatura do rosto, repercutindo positivamente na sua 

respiração, olfato, mastigação, deglutição, articulação da fala e alinhamento dos 

dentes; o desenvolvimento do cérebro acontece mais rapidamente com melhor 

desempenho de vocabulário e raciocínio; além de promover um vínculo afetivo numa 

                                                
33 Possui graduação em Nutrição pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas 
Unidas(2011). Atualmente é Aluna de Pós Graduação da Universidade Cruzeiro do Sul. Tem 
experiência na área de Nutrição, com ênfase em Nutrição Clínica Funcional e Fitoterapia Funcional. 
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interação profunda entre mãe e filho, de tal forma que esse acolhimento afetuoso 

promoverá saúde física e emocional à criança. 

Durante a gestação, as mamas passam por transformações para que haja a 

produção de leite logo após o parto e, muito embora possa parecer fraco, o colostro 

já possui uma adequada carga nutricional.  

A “descida do leite”, também conhecida como apojadura, ocorre após três ou 

quatro dias após o nascimento da criança e, é importante salientar que, a maior parte 

da produção do leite se dá enquanto o bebê o está sugando; ou seja, quanto mais o 

bebê é amamentado, maior será a produção do leite materno, pois o consumo pela 

criança estimula a produção. Daí o porquê de mães que doam seu leite para outras 

crianças não terem a produção de seu leite diminuída, prejudicando a alimentação de 

seu próprio filho, bem como, no caso de filhos gêmeos, também conseguindo suprir 

adequadamente as necessidades nutricionais de seus bebês com a amamentação 

exclusiva.   

A composição do leite materno é semelhante para todas as mulheres, com 

diferenças específicas, como no caso de crianças prematuras que receberão, através 

da amamentação, os nutrientes necessários e substâncias adequadas e específicas 

para as suas necessidades. 

A seguir, quadro demonstrativo do valor nutricional de cada 100 mL do leite 

materno. 

Quadro 1 – Composição Nutricional do Leite Materno 
Componentes Quantidade em 100 mL de leite materno 
Energia 6,7 calorias 

Proteínas  1,17 gramas 

Gorduras 4 gramas 

Carboidratos 7,4 gramas 

Vitamina A 48,5 mcg 

Vitamina D 0,065 mcg 

Vitamina E 0,49 mg 

Vitamina K 0,25 mcg 

Vitamina B1 0,021 mg 

Vitamina B2 0,035 mg 

Vitamina B3 0,18 mg 
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Vitamina B6 13 mcg 

Vitamina B12 0,042 mcg 

Ácido Fólico 8,5 mcg 

Vitamina C 5 mg 

Cálcio 26,6 mg 

Fósforo 12,4 mg 

Magnésio 3,4 mg 

Ferro 0,035 mg 

Selênio 1,8 mcg 

Zinco 0,25 mg 

Potássio 52,5 mg 
 

Fonte: www.aleitamento.org.br/composi.htm 

Importante salientar que, não há leite fraco. Todo leite materno é adequado às 

necessidades nutricionais de cada criança, pois contém calorias, gorduras, proteínas, 

vitaminas e água, na dose certa, para o seu perfeito desenvolvimento.  

Num primeiro momento, flui mais ralo por ser mais transparente, pois é rico em 

água para a hidratação do bebê e anticorpos, como citado anteriormente. Aos poucos, 

vai se tornando mais esbranquiçado ou amarelado por conter mais gordura; e é 

importante que a criança sugue bastante uma mama até que esta, praticamente 

murche para que se abasteça e se beneficie com a qualidade desse leite, para só 

mais tarde lhe ser oferecida a outra mama. 

Cada nutriente que compõe o leite materno tem o seu valor e papel específico 

no desenvolvimento do bebê, como dito a seguir: 

- Proteínas: formam o organismo, compondo células, hormônios, membranas, 

pigmentos respiratórios e plasma.  

- Gorduras: ricas em ácidos graxos poli-insaturados, formam neurônios que favorecem 

as sinapses nervosas e também formam hormônios, membranas e auxiliam no 

desenvolvimento do bebê.  

- Carboidratos: geram energia. 

- Vitamina A: beneficia a visão, o sistema imunológico, tem papel importante no 

crescimento ósseo e na formação e manutenção do esmalte dos dentes.  

- Vitamina D: tem papel da imunidade, reprodução, secreção de insulina e 

diferenciação dos ceratócitos. Protege contra a fraqueza muscular e está 
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indiretamente relacionada com os processos de arritmias. É necessária para o 

funcionamento adequado da tireóide e coagulação. 

- Vitamina E: Previne coágulos sanguíneos; aumenta a elasticidade das fibras 

musculares; modula a inflamação e é essencial ao funcionamento dos hormônios. 

- Vitamina K: atua na coagulação correta, prevenindo hemorragias, importante 

também para a saúde óssea, cardiovascular e tem ação antioxidante, anti-inflamatória 

e anticancerígena. 

- Vitaminas do complexo B: garantem a saúde dos nervos, ossos e pele, sendo 

importantes para o funcionamento dos sistemas nervoso central, imunológico, 

cardiovascular, reprodutor e na formação de hemoglobina.  

- Ácido Fólico (vitamina B9): reduz o risco de deficiências no cérebro, atua também na 

produção de glóbulos vermelhos e previne contra úlceras bucais.  

- Vitamina C: atua na síntese de colágeno, na cicatrização tecidual e tem ação 

antioxidante e anti-histamínica.  

- Cálcio, Fósforo e Magnésio: fundamentais para a saúde dos ossos, dentes e, ainda, 

na saúde neuromuscular.  

- Ferro: essencial na formação de hemoglobina e responsável pelo transporte do 

oxigênio no sangue.  

- Selênio: atua na defesa do organismo e na modulação de resposta inflamatória e, 

ainda, na produção de hormônios tireoidianos.  

- Zinco: atua no controle dos músculos, metabolismo de proteínas e carboidratos e na 

oxigenação dos tecidos.  

- Potássio: atua no processo de atividades neuromusculares, na produção de energia 

e síntese de ácidos nucleicos e proteínas; junto com o sódio regula a quantidade de 

líquido no organismo. 

Quadro 2 - Os Principais Mecanismos Imunológicos do Leite Materno 
Componentes Mecanismo 
IgA Secretora Impermeabilização Antisséptica das mucosas (digestiva, 

respiratória, urinária) 

Lactoferrina Ação Bacteriostática (retirada de ferro) 

Lisozima Ação Bactericida (lise das bactérias) 

Macrófagos Fagocitose (engloba as bactérias) 

Fator bífido Lactobacilos – ácidos orgânicos: bactericida 
Fonte: Alimentação, problema e solução para Doenças Crônicas, 2011 
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Outro ponto importante a se destacar é que, através do leite materno, a criança 

se depara com os seus primeiros sabores a serem aferidos, o que está totalmente 

ligado à alimentação de sua mãe ou a mulher que o amamenta, posto que isto 

influenciará as suas reações aos alimentos ofertados após os primeiros seis meses. 

E isto também surtirá um impacto definitivo em suas futuras escolhas, na medida em 

que os seus genes vão sendo trabalhados.  

Fundamental também se faz, em complemento aos nutrientes do leite materno, 

expor a criança à luz solar, sem protetor, com a pele limpa, pequena parte de seu 

corpo, por 15 minutos diários, como principal estímulo da produção de Vitamina D pelo 

organismo, extremamente necessária para a formação dos ossos, prevenindo contra 

má-formação óssea e raquitismo, além da manutenção do sistema imunológico, como 

já dito acima. 

1.2. Fórmulas Infantis e demais leites 

Quando, por qualquer razão, a amamentação não é possível, seja por ser a 

mãe portadora do vírus HIV, seja por estar sob medicação incompatível com a 

amamentação como nos casos de tratamento de câncer, ou ainda, por ser a mãe 

usuária de drogas ilícitas e até mesmo eventual consumo de álcool, a opção é recorrer 

a fórmulas infantis ou leite de vaca ou de cabra e, muito embora seja vasta a oferta 

no mercado, deve ser escolhido de forma criteriosa por profissionais da área da saúde 

como o Pediatra que acompanha o desenvolvimento da criança e também um 

Nutricionista, pois essa situação requer cuidados adicionais no acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento por conta dos seguintes riscos à saúde da criança:  

- Infecções: diarreia, pneumonia e otites ocorrem mais facilmente devido à ausência 

de fatores de proteção do leite materno e também pelas condições de preparo das 

fórmulas que requerem água de boa qualidade, utensílios bem higienizados e forma 

correta de preparo. 

- Alergia: tanto às proteínas do leite de vaca quanto às das fórmulas infantis por conta 

da imaturidade do intestino da criança. 

- Ganho de peso insuficiente ou excessivo: o preparo da fórmula infantil ou do leite de 

vaca modificado em casa quando muito diluído ou muito concentrado, pela quantidade 

insuficiente ou excessiva de nutrientes e energia pode levar à desnutrição ou 

obesidade na infância. 
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- Doenças crônicas: não amamentar aumenta as chances de desenvolver obesidade 

e diabetes tipo 2 na fase adulta e maior risco para alguns tipos de câncer infantil, tais 

como leucemia, doença de Hodgkin e neuroblastoma. 

Além disso, o aleitamento artificial tem custo alto, fora despesas com utensílios, 

gás de cozinha e medicamentos para tratar eventuais manifestações patológicas; uma 

vez que, na maior parte, as fórmulas infantis são deficientes em nutrientes importantes 

como o ácido fólico, o ferro, o selênio, importantes para o fortalecimento do sistema 

imunológico; e, por sua vez, o leite de vaca, destoa do leite materno pela composição 

de proteínas e o desequilíbrio entre os minerais; por exemplo, enquanto no leite 

materno 80% do conteúdo proteico é de lactoalbumina, no leite de vaca essa mesma 

proporção é de caseína, uma proteína de difícil digestão; além disso, também contém 

a beta-lactoglobulina, considerada a mais alergênica para o ser humano. 

Isso sem falar nos aminoácidos essenciais de alto valor biológico como a 

cistina, e aminoácidos como a taurina encontrados no leite materno, mas ausentes no 

leite de vaca, e que são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento do 

sistema nervoso central; e isto se agrava no caso dos bebês prematuros que não 

possuem enzimas necessárias para a formação da taurina.  

Outro fator a ser considerado é que o leite de vaca é rico em sódio, potássio e 

cloretos, representando uma sobrecarga aos rins do lactente. 

Além disso, o leite de vaca contém menos Vitamina A, Vitamina D e Vitamina 

C do que o leite materno; e o ferro nele contido não é tão bem aproveitado pela 

criança, podendo levar à anemia. 

Em um estudo em Cambridge, Reino Unido, com 926 bebês acompanhados 

por cinco anos, observaram que quanto maior o tempo de amamentação, maior foi o 

nível de mineralização óssea aos cinco anos de idade, com uma diferença de até 38% 

em relação aos bebês alimentados com fórmulas infantis, apesar das mesmas 

conterem uma quantidade maior de cálcio. 
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Quadro 3 - Tabela de Comparação do leite materno com outros leites 
 Leite Humano Leite Animal Leites Artificiais 
Propriedades 
Anti-
infecciosas 

Presentes Ausentes Ausentes 

Fatores de 
Crescimento 

Presentes Ausentes Ausentes 

Proteínas Quantidade 

adequada, fácil de 

digerir 

Excesso, difícil de 

digerir 

Parcialmente 

modificado 

Lipídeos Suficiente em ácidos 

graxos essenciais, 

lipase para digestão 

Deficiente em 

ácidos graxos 

essenciais, não 

apresenta lipase 

Deficiente em 

ácidos graxos 

essenciais, não 

apresenta lipase 

Minerais Quantidade 

correta/equilibrado 

Em excesso, 

desequilibrado 

Parcialmente 

correto, 

parcialmente 

equilibrado 

Ferro Pouca quantidade, 

bem absorvido 

Pouca quantidade, 

mal absorvido 

Adicionado, mal 

absorvido 

Vitaminas Quantidade suficiente Deficiente A e C Vitaminas 

adicionadas 

Água Suficiente Necessário extra Necessário extra 
Fonte: OMS/CDR/93.6 

1.3. A partir do sexto mês  

1.3.1. Introdução Alimentar 

A partir dos seis meses de idade, a criança começa a conhecer alguns 

alimentos que lhe são ofertados, muito embora o leite ainda seja o protagonista das 

refeições até que complete pelo menos um ano; lembrando que o ideal é que o 

desmame ocorra somente após os dois anos de idade. 

A alimentação para menores de um ano é decisiva para a saúde da criança e 

esta deve ser a mais natural possível; de preferência, alimentos orgânicos, livres de 

agrotóxicos. 
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Em 2010 a Sociedade Brasileira de Pediatria revisou algumas recomendações, 

liberando alimentos potencialmente alergênicos como ovos e peixes pelo alto valor 

nutricional, mas é certo que devem ser evitados nos primeiros meses de alimentação 

complementar alimentos que podem desencadear mais alergia e também os que 

apresentam maior risco de contaminação por toxinas e microorganismos, além dos 

que contém aditivos químicos.  

Desta forma, elencados a seguir os alimentos que requerem maior cautela 

durante o primeiro ano de vida da criança: 

- Açúcar Refinado ou Mascavo: São alimentos altamente calóricos e pobres em 

nutrientes e o consumo em excesso pode gerar uma série de desequilíbrios à saúde 

da criança, pois além de aumentar a concentração de insulina no sangue, também 

eleva a quantidade de adrenalina, causando irritação, ansiedade, excitação e 

dificuldade de concentração. Há que se lembrar de que os açúcares não estão 

presentes apenas em balas e doces, mas também em achocolatados, alguns tipos de 

iogurtes, sucos e refrigerantes, podendo desencadear cárie dentária e inflamação nas 

gengivas. O ideal é que não seja consumido até a criança atingir os dois anos de idade 

porque mascara o sabor real dos alimentos e vicia o paladar. 

- Café: A cafeína é um excitante do sistema nervoso central e pode desencadear 

reações de estresse com liberação de adrenalina e outros hormônios produzidos nas 

glândulas suprarrenais. O café também apresenta concentrações de taninos que são 

substâncias que podem inibir a absorção de outros nutrientes ingeridos na 

alimentação como o ferro, por exemplo, mineral com demanda 40 vezes maior em 

bebês com 6 a 12 meses comparada aos primeiros seis meses de vida. 

- Chá Matte, Chá Verde e Chá Preto: Possuem cafeína, podendo desencadear 

excitação do sistema nervoso central, como o café.  

- Chocolate: Também contém cafeína e açúcar podendo desencadear excitação, 

nervosismo e prejudicar o sono da criança. 

- Frutos do mar: Camarões, polvos, lulas, mexilhões, ostras e mariscos, tidos como 

alimentos alergênicos e oferecerem maior risco de contaminação por poluentes 

ambientais, microorganismos e suas toxinas, como por exemplo, o vírus da Hepatite 

A. 

- Industrializados em geral: A praticidade acompanha maior tempo de prateleira, muito 

sabor e aroma, o que está atrelado a alta quantidade de gordura, açúcar, sal e aditivos 



	
	

 

187	

químicos como corantes, conservantes, aromatizantes e estabilizantes, podendo 

causar, dentre outros problemas, alergias.  

- Leite comum: Contém quantidades excessivas de proteínas de difícil digestão que 

tendem a agredir a mucosa intestinal do bebê, podendo desencadear alergia ao leite 

de vaca, perda sanguínea visível ou imperceptível nas fezes, levando à anemia. Além 

disso, tem baixa concentração de ferro que é bastante requisitado entre 6 a 12 meses 

e, em contra partida, tem alta quantidade de sódio, podendo sobrecarregar os rins do 

bebê. 

- Mel: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) recomenda que crianças 

com até 12 meses de vida não consumam mel, pois este alimento pode estar 

contaminado com esporos da bactéria Clostridium botulinum, responsável pela 

transmissão do botulismo intestinal. Isto porque no primeiro ano de vida a microbiota 

intestinal da criança ainda está imatura, em desenvolvimento, e não consegue barrar 

a ação dessa bactéria. 

- Oleaginosas: Castanhas, Noz, Avelã, Amêndoa, Amendoim e Pistache também não 

devem ser consumidos no primeiro ano de vida em razão do risco de alergia alimentar. 

Inclusive, o amendoim pode conter dois fungos chamados Aspergillus flavos e 

Aspergillus parasiticus que podem se alojar nos pulmões e também está comprovada 

a sua relação com Hepatite B. A Organização Mundial da Saúde – OMS já concluiu 

que a aflatoxina, produzida pelos fungos, pode desenvolver câncer primário no fígado. 

- Refrigerantes: Refrigerantes do tipo cola contém cafeína, um excitante que pode 

afetar a concentração e aumentar a inquietude, como foi observado num estudo que 

avaliou o comportamento das ondas cerebrais de crianças logo após terem ingerido 

doces e refrigerantes, e o resultado foi que, na grande maioria dos casos, ocorria 

mudanças na capacidade de concentração. Além disso, importante destacar que o 

refrigerante é rico em açúcar, corantes, conservantes, sódio e outros químicos. 

- Sal: Até os 12 meses, a necessidade diária para os bebês é de menos de 1 grama/dia 

(370 mg de sódio), que equivale a menos de ½ colher de café ao dia. E, vale lembrar 

que, os alimentos já possuem uma quantidade de sódio em sua composição.  

Feitas essas considerações, a primeira comida a ser ofertada ao bebê deve ser 

a papinha de frutas, inserida no lanche da manhã, acentuando que a criança deve 

estar sentada, com a postura ereta, para facilitar a alimentação e deglutição. E, neste 

momento, as frutas indicadas podem ser: o mamão papaya por conter papaína com a 

propriedade de formar uma película protetora no tubo digestório ou a maçã por ativar 
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as enzimas digestivas; a fruta eleita deve ser amassada, como um purê, para que a 

criança sinta a textura e o sabor do alimento; mantendo o leite nos demais horários.  

A partir da segunda semana, a criança começa a conhecer alimentos salgados, 

um de cada grupo alimentar; ou seja, uma hortaliça, um cereal ou tubérculo, uma 

leguminosa, um legumes e uma proteína animal; por exemplo: couve refogada com 

azeite extra virgem, arroz parboilizado, lentilha, cenoura cozida e ¼ ovo cozido, que 

deve ser inserido no horário de almoço, em pequenas quantidades; sempre mantendo 

o leite entre as refeições e nos demais horários; desde que longe o suficiente para 

que o cálcio não interfira na absorção do ferro, uma vez que ambos competem no 

mesmo sítio de absorção.  

A comida da criança deve ser preparada apenas com alimentos naturais, tais 

como cebola, alho, cebolinha, alho poró, coentro, cheiro-verde, salsa, louro, tomilho, 

manjericão, orégano, alecrim, açafrão-da-terra, cominho, cravo, canela, outras ervas 

e especiarias, além de limão, laranja, azeites e óleos, inserindo-os aos poucos, 

sempre em pequenas quantidades e os rodiziando. Eles acrescentam sabor, aroma e 

nutrientes à comida e permitem que a criança perceba a sutileza dos sabores de cada 

alimento. 

De forma alguma devem ser utilizados na preparação da refeição os alimentos 

ultraprocessados como os caldos em cubos, em pó ou líquidos, nem molhos prontos, 

pois contém quantidades excessivas de sal, gordura, açúcares, glutamato 

monossódico e outros aditivos químicos que contribuem para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Já na terceira semana, pode ser 

incluída mais uma frutinha no lanche da tarde, também um pouco amassada, mas já 

deixando alguns pedaços, para incentivar a degustação e a mastigação; por exemplo, 

um caqui em pedacinhos (rico em Vitamina C e ferro) ou um pouquinho de abacate 

ou banana, estas últimas ricas em triptofano, um precursor da serotonina, já 

preparando o relaxamento da criança para um sono reparador; mantendo o leite nos 

demais horários. 

E, a partir da quarta semana, já entrando no sétimo mês de vida, pode ser 

inserido na rotina da criança o jantar, que pode ser uma sopa rica em nutrientes, 

sempre considerando um aporte nutricional que inclua um item de cada grupo de 

alimentos; ofertando pequenas quantidades e, ainda, mantendo o leite entre as 

refeições e os demais horários. 
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Quadro 4 - Esquema Alimentar para crianças de seis meses até dois anos de 
idade que estão em aleitamento materno 
Ao completar 6 meses Ao completar 7 meses Ao completar 12 meses 

até 24 meses 
Leite materno à demanda Leite materno à demanda Leite materno à demanda 

Fruta 

(raspada/amassada)1 

                  +  

Refeição almoço 2 

(amassada) 

                           + 

Fruta1 

Fruta 

(raspada\amassada)1 

                  + 

Refeição almoço2 

(amassada\em pedaços 

pequenos e bem cozidos)  

                  + 

Fruta(raspada\amassada\

em pedaços bem 

pequenos)1 

                  + 

Refeição jantar2 

(amassada\ em pedaços 

pequenos e bem cozidos)  

Fruta ou Cereal ou 

Tubérculo 

                       + 

Fruta (em pedaços)1 

                       + 

Refeição da família2 

(almoço) 

                        + 

Fruta (em pedaços)1 

                        + 

Refeição da família2 

(jantar) 

Fonte: BRASIL (2010a). 

1Recomenda-se que a fruta seja oferecida in natura, ao invés de sucos que possuem 

baixa densidade energética. 

2A refeição deve conter um alimento de cada grupo (cereais ou tubérculos + 

leguminosas + legumes ou verduras ou carne ou ovos). 

Quadro 5 – Idade, textura e quantidade aproximada recomendada 
Idade  Textura  Quantidade  
A partir dos 6 meses Alimentos amassados Iniciar com 2 a 3 colheres 

(de sopa) e aumentar a 

quantidade conforme a 

aceitação 

A partir dos 7 meses Alimentos amassados 2/3 de uma xícara ou 

tigela de 250 mL 
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9 a 11 meses Alimentos cortados ou 

levemente amassados 

¾ de uma xícara ou tigela 

de 250 mL 

12 a 24 meses Alimentos cortados 1 xícara ou tigela de 250 

mL 
Fonte: BRASIL (2010a). 

A introdução alimentar complementar pode ser feita de forma gradativa, natural 

e tranquila; em quantidades pequenas; sempre observando as reações manifestadas 

pela criança, sejam físicas ou emocionais. Não há um alimento mais importante do 

que outro. Todos são importantes e o ideal é que sejam rodiziados. 

 

Quadro 6 – Grupos de (Alguns) Alimentos 
Frutas Abacate, abacaxi, acerola, ameixa-preta seca, ameixa-

vermelha, banana-prata, caqui, figo, goiaba, laranja, limão, 

maçã, mamão-papaia, manga, maracujá, melancia, melão, 

morango, kiui, uva 
Hottaliças, Caules 
e Verduras  

Brócolis, couve, couve-flor, couve-de-bruxelas, aipo, 

espinafre, almeirão, alface, alface roxa, agrião, acelga, cheiro 

verde, escarola, manjericão, hortelã, mostarda, erva-doce, 

repolho, rúcula, alcachofra, aspargo, palmito, alho, cebola 
Legumes Abóbora, berinjela, jiló, abobrinha, chuchu, vagem, tomate, 

pepino, pimentão, cogumelo 
Leguminosas  Feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico, tremoço  
Proteína  Ovo, carne vermelha, frango, atum, peixe, leite, iogurte, 

queijos, quinoa, amaranto 
Cereal, Raiz e 
Tubérculo 

Aveia, arroz, milho, trigo, pães, macarrão, farinhas, batata, 

batata-doce, batata yacon, mandioca, mandioquinha, 

inhame, beterraba, cenoura, nabo, cará, rabanete 
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1.4 Doze Passos Para Uma Alimentação Saudável 

1.4.1- Amamentar até dois anos ou mais, oferecendo somente o leite materno 

até seis meses de idade; 

1.4.2- Oferecer outros alimentos, além do leite materno, a partir dos seis meses de 

idade; 

1.4.3- Oferecer água própria para o consumo à criança em vez de sucos, 

refrigerantes e outras bebidas açucaradas; 

1.4.4- Alimentar a criança com alimentos in natura e minimamente 

processados; 

1.4.5- Oferecer a comida na consistência espessa quando a criança começar 

a comer outros alimentos além do leite materno; 

1.4.6- Não oferecer açúcar à criança até os dois anos de idade; 

1.4.7- Não oferecer alimentos ultraprocessados à criança; 

1.4.8- Cozinhar para a família e para a criança a mesma comida usando 

alimentos in natura e minimamente processados; 

1.4.9- Zelar para que a hora de alimentação da criança seja um momento de 

experiências positivas, aprendizado e afeto; 
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1.4.10- Cuidar da higiene em todas as etapas de alimentação da criança; 

1.4.11- Oferecer à criança alimentação adequada e saudável também fora de 

casa; 

1.4.12- Proteger a criança da publicidade de alimentos.     
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