Ambulatório de Seguimento de Recém-nascidos de Risco (Follow-up)
Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e
do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)

Avaliação clínica e
prevenção de
alterações do
desenvolvimento
neuropsicomotor no
primeiro ano de vida

O acompanhamento dos recém-nascidos por equipe multidisciplinar no
Ambulatório de Seguimento, tendo em vista a neuroplasticidade, tem como
objetivos a prevenção, a identificação precoce de possíveis alterações do
desenvolvimento e o planejamento das intervenções apropriadas1.
A avaliação clínica do neurodesenvolvimento engloba as áreas motora, de
coordenação, de linguagem e social. Com relação à maturação neuromotora,
observam-se três períodos na avaliação clínica da criança2,3 (Figura 1):
- Três últimos meses da vida fetal: caracterizam-se pela maturação ascendente do
tônus em flexão dos membros e pelo reforço do tônus antigravitário;
- Por volta de 40 semanas de idade corrigida (IC): ocorre uma forte flexão dos
membros, extensão na posição vertical e igualização da resposta ativa dos flexores
e dos extensores da cabeça;
- Dois primeiros anos: caracterizam-se pela maturação descendente do sistema
piramidal. Ocorrem modificações no tônus muscular decorrentes da maturação
neurológica, importantes para as aquisições motoras, como o controle da
cabeça, a posição sentada e depois a caminhada independente. Dos 2 aos 6
anos, a maturação continua com um ritmo mais lento, sendo importante avaliar
a velocidade e a precisão do movimento.
A avaliação clínica do tônus muscular deve levar em consideração a IC, sempre
observando a simetria. Durante a maturação neurológica, ocorre a passagem da
hipertonia fisiológica dos membros, que ocorre por volta de 40 semanas de IC, à
hipotonia fisiológica dos mesmos, que é máxima entre 9 e 18 meses2,4
(Figura 2).
Figura 1 - Avaliação clínica segundo o desenvolvimento neuromotor

Adaptado: Gosselin J, Amiel-Tison C. Avaliação neurológica do nascimento aos 6 anos. 2. ed.
Porto Alegre: Artmed; 2009. Legenda:
1 – Período anterior ao termo; 2- Idade corrigida de 40 semanas;
3 - Durante os dois primeiros anos de vida.
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Figura 2 - Avaliação clínica do tônus muscular durante o primeiro ano de idade corrigida

Adaptado: Chaudhau S. Assessment of growth and development in the high-risk infant (2005).
Legenda: IC= idade corrigida

A coordenação consiste de adaptações sensório-motoras frente a objetos e
situações, sendo importante ressaltar: coordenação audiovisual (1 a 4 meses) e
óculo-manual (3 a 6 meses), o domínio da preensão voluntária até a preensão
dígito-polegar e em pinça (a partir de 8 meses) e a habilidade para utilizar
adequadamente a motricidade na solução de problemas.
Na avaliação social, que engloba as reações da criança frente à cultura do meio,
observam-se: a relação da criança com a mãe e outras pessoas, o hábito de
se vestir (relação estreita com a coordenação motora fina, independência e
diferenciação sexual), de alimentação, de higiene, o controle esfincteriano e o
hábito de brincar5,6,7.
A cognição está intimamente ligada à linguagem e, durante o exame, devemos
observar tanto a expressão como a compreensão da criança (linguagem expressiva
e receptiva)4,5.
O crescimento e o desenvolvimento da criança não dependem apenas dos
processos de maturação determinados pelo código genético, mas também das
experiências e oportunidades de interação com o meio ambiente8,9. Vale ressaltar
que a adequação nutricional e a integridade dos aparelhos e sistemas corporais
são fatores que influenciam o desenvolvimento neuropsicomotor.
A avaliação clínica do desenvolvimento neuropsicomotor de acordo com a IC até
2 anos e algumas orientações de posturas e de exercícios que os profissionais de
saúde podem oferecer às famílias serão brevemente descritas10-25.
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Avaliação, orientação e prevenção
1º mês
O bebê se mantém predominantemente em flexão, com assimetria e instabilidade
nas posturas. Os reflexos primitivos estão bem evidentes, os movimentos ainda
não são organizados. Desde já, podemos orientar posturas e estímulos!
- Em supino, mantém a cabeça quase sempre lateralizada e as mãos estão
ora abertas e ora fechadas, podendo os polegares apresentaram-se aduzidos
“frouxamente”;
- Ao ser puxado para sentar, não tem o controle de cabeça, mas ocorre a ativação
da musculatura cervical;
- Em prono, a cabeça pode ser erguida por alguns segundos a fim de virar para o
outro lado;
- Apresenta reflexo pupilar à luz;
- Pode perceber, fixar e seguir a face humana e também o objeto, numa distância
de 20 cm, no plano horizontal e, às vezes, no vertical;
- É atraído pelo contraste branco e preto;
- Reage a estímulos sonoros com enrugamento da testa, choro, reflexo de Moro
ou diminuição da atividade corporal;
- Fica atento aos sons, mas ainda não vira para a fonte;
- Emite involuntariamente poucos sons laríngeos (guturais);
- O choro é uma forma de se expressar;
- Assusta-se facilmente com os ruídos e tranquiliza-se quando acariciado ou
quando ouve uma voz conhecida.
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Foto 1 - O bebê apresenta
movimentação corporal
rica, toca o rosto e eleva
os membros inferiores
do apoio.

Foto 2 - Contato olho no olho,
toque e conversa ajudam o
bebê a se manter organizado.
O
rolinho
é
também
uma forma de manter a
organização corporal, mas é
desaconselhado durante o
sono e quando os pais não
estão próximos e olhando
para o bebê12.

Foto 3 - Manter o bebê
organizado no colo e realizar a
estimulação visual, auditiva e
tátil no cuidado diário.

5

2º mês
O bebê ainda apresenta predomínio da flexão corporal, mas realiza melhor a
extensão. É possível observar certa assimetria fisiológica das posturas, apresenta
a cabeça lateralizada, mas consegue mantê-la no eixo corporal por um curto
período. O reflexo tônico-cervical assimétrico (RTCA) não deve restringir os
movimentos e tem importância na descoberta visual da mão.
- Em supino, levanta os braços para tentar “golpear” os objetos e apresenta
esperneios alternantes;
- Ao ser puxado para sentar, a cabeça acompanha, mas os músculos abdominais
não participam do movimento;
- Em prono eleva a cabeça a 45° e a parte superior do tronco, apoiando-se sobre
os antebraços e com os cotovelos atrás do ombro;
- Ao ser mantido sentado, a cabeça ainda oscila um pouco;
- Inicia-se o controle olho-mão;
- Pode virar para a fonte sonora;
- Emite sons vocálicos (a, e, o, u) e arrulhos;
- Sorri e observa com atenção quem está próximo, inicia a comunicação e interação,
percebe o ambiente e se acalma com o toque e ao ouvir uma voz tranquila.
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Foto 4 - Neste mês, os
braços
permanecem
próximos ao corpo e as
mãos,
predominantemente
abertas. A estimulação com
aproximação dos ombros e
um leve movimento destes
em direção à pelve possibilita
que os ombros se afastem das
orelhas e os braços alcancem a
linha média.

Foto 5 - Observa-se uma
hipotonia axial leve, pois, aos
2 meses, o bebê deve elevar a
cabeça e a parte superior do
tronco.

Foto 6 - Estímulos para elevar a cabeça como uma leve tração sobre os ombros ou do tronco
em direção à pelve.
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3º mês
O bebê alcança o controle da cabeça e a simetria corporal pode ser percebida
inclusive com movimentos mais coordenados. A cabeça se mantém na linha
média a maior parte do tempo, assim como as mãos, sobre o corpo.
O padrão flexor já não é predominante. Em prono, realiza extensão da cabeça
contra a gravidade, primeiro controle voluntário.
O desenvolvimento do bebê está intimamente ligado aos estímulos e ao que ele
percebe ao seu redor e a interação ocorre muito por meio da visão.
- Em supino, brinca com as mãos, tenta tocar com as duas mãos o objeto colocado
próximo ao corpo e pode levá-lo à boca, pode tocar os joelhos e os pés mantêm
contato um com o outro;
- Ao ser puxado para sentar, levanta a cabeça, porém os músculos abdominais
ainda não participam da atividade, eleva e retrai os ombros aduzindo as escápulas
para se fixar;
- Em prono, apoia-se em antebraços com os cotovelos à frente da articulação
escápulo-umeral, ergue a cabeça até 45°, podendo movê-la de um lado para o
outro;
- Ao ser colocado de pé, mantém o controle da cabeça e o peso do corpo sobre
as pernas;
- Segura o objeto na face ulnar da mão, a preensão ainda é reflexa e ocorre
somente quando o estímulo sensibiliza os receptores palmares;
- A visão fica mais nítida, os movimentos oculares, mais coordenados e segue os
movimentos circulares. Ocorre a coordenação olho-mão;
- O bebê interrompe sua atividade e vira para a fonte sonora;
- Presta atenção nos sons, tenta imitá-los, vocaliza e brinca de emitir sons com as
pregas vocais, os arrulhos (“rrrr”);
- Gosta de brincar com pessoas, estabelece laços e sorri em reciprocidade;
- É capaz de se autoacalmar, podendo a irritabilidade ser um sinal de alerta.
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Foto 7 - Contato olho no olho, conversa e estímulos proprioceptivos durante os exercícios
orientados de acordo com a fase do desenvolvimento: espera-se a cabeça alinhada,
simetria, mãos abertas e alcançando os joelhos.

Foto 8 - Estímulos visuais ou
sonoros e o uso do rolinho
subaxilar ajudam no controle
da cabeça e na melhora do
tônus axial. Aos 3 meses,
o bebê apoia-se sobre os
antebraços com os cotovelos
à frente dos ombros.

Foto 9 - Carregar no colo
“em cadeirinha” ajuda a
organização
corporal
e
melhora o tônus cervical e
axial do bebê.
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4º mês
A simetria predomina em todas as posições, o reflexo tônico-cervical assimétrico
se atenua e desaparece e o bebê brinca muito com as mãos, braços e pernas.
- Em supino, eleva os braços para alcançar o objeto afastado do tronco, leva o
objeto à boca, coloca as mãos nos joelhos e pode alcançar os pés e virar para
decúbito lateral “em bloco”;
- Ao ser puxado para sentar, mantém a cabeça alinhada, ajuda flexionando os
cotovelos e com ativação da musculatura abdominal;
- Ao ser mantido sentado, controla a cabeça e apresenta o tronco ainda instável;
- Em prono, eleva a cabeça a 90° e segue o objeto para ambos os lados;
- Ao ser colocado de pé, estende os joelhos e descarrega o peso sobre os pés;
- Preensão: estágio de preensão cúbito-palmar. As primeiras tentativas de
preensão voluntária se iniciam, não há oposição do polegar e nem esboço de
pinça, o bebê aproxima a mão com um movimento de varredura (“grasping”), o
punho se flexiona e a mão se desvia para o lado cubital;
- Ainda pode ocorrer estrabismo;
- Gargalha, vocaliza, emite sons semelhantes a “Ah-gu” e sons guturais
(“grrr”, “errr”);
- Presta atenção e emite sons com variação na modulação e intensidade tonal numa
tentativa de imitar a mesma melodia realizada por quem está se comunicando
com ele. Espera outra pessoa falar para iniciar as vocalizações (turno);
- Reconhece visualmente e para de chorar ao ouvir a voz dos pais.
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Foto 10 - Alcance do objeto
na linha média, afastado do
tronco com ambas as mãos.

Foto 11 - Estimulação da descoberta dos pés com meias, argolas coloridas ou brincando
com o bebê. Observa-se a aproximação do queixo ao tórax, o que contribui no alongamento
da musculatura cervical.

Foto 12 - Estimular o rolar de supino para prono. Com o estímulo visual, o bebê vira a
cabeça. O membro superior em rotação externa e alinhado ao ombro, o membro inferior
contralateral flexionado e, com apoio no quadril, realiza-se um movimento em direção ao
objeto. O bebê passa pela postura lateral e alcança o prono.
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5º mês
O bebê brinca e explora seus pés, rola para ambos os lados e inicia a reação de
apoio anterior.
- Em supino, pode alcançar o objeto com uma das mãos e transferi-lo para a
outra, eleva as pernas, segura, olha e leva os pés à boca;
- Rola de supino para prono;
- Em prono, eleva o tronco com extensão de cotovelos, apoiando-se nas mãos, e
pode pivotear (girar em torno do próprio eixo);
- Ao ser puxado para sentar, ergue a cabeça e ocorre a contração dos músculos
abdominais;
- Ao ser mantido sentado, pode apresentar apoio anterior; tronco ainda instável
e projetado para frente, mãos em contato com a superfície e pernas em posição
circular (anel);
- Ao ser colocado de pé, estende os joelhos e descarrega o peso sobre os pés;
- Preensão cúbito-palmar: a preensão é voluntária, tipo “grasping”, com um
movimento de varredura, no qual a parte cubital da mão participa tanto quanto
a radial, e a preensão é demasiadamente forte;
- Deve fixar e seguir o objeto, enxergar a 1,5 metro de distância e convergir com
precisão;
- Sorri e vocaliza na frente do espelho e inicia o balbucio e a repetição dos fonemas
“dadada” e “gueguegue”;
- Demonstra sentimentos, tem uma ligação especial com quem cuida e reconhece
pessoas próximas.
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Foto 13 - Estimular o
alcance dos pés à boca.
Nota-se o início da fase da
hipotonia fisiológica do bebê,
importante para as aquisições
sensório-motoras.

Foto 14 - A estimulação da
musculatura abdominal pode
ocorrer durante as trocas de
posturas, como de supino
para sentado e vice-versa.

Foto 15 - O uso do rolinho na região
tóraco-abdominal possibilita a
extensão dos membros superiores
e dos quadris. O bebê pode
transferir o peso para um dos lados,
a fim de elevar o outro braço para
alcançar o brinquedo. Estímulos
como uma leve tração do tronco
em direção à pelve contribuem
para que se mantenha na postura.

Foto 16 - Incentivar a postura
sentada com as mãos
apoiadas à frente do corpo.
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6º mês
Os movimentos corporais voluntários ficam mais refinados, coordenados e
seletivos, inclusive nos movimentos das extremidades superiores. O bebê
interage com o meio, as pessoas e objetos, presta atenção e emite fonemas ainda
sem significado simbólico.
- Em supino, as mãos e os pés se movimentam bastante, consegue elevar apenas
um braço para alcançar, segurar e explorar o objeto, realiza “ponte” e rola com
facilidade para a posição prona;
- Em prono, gira a cabeça a 180°, apoia-se sobre a palma das mãos, estende os
membros superiores, retira um braço do apoio para alcançar o objeto, pivoteia e
vira para a posição supina com rotação de tronco;
- Mantém-se sentado sem apoio, com controle de cabeça completo e com as
pernas, em geral, mantidas em posição circular (anel), ainda transfere o peso
para frente, sobre os braços estendidos, e cai quando transfere o peso para o
lado;
- Ao ser colocado de pé, mantém o peso do corpo e realiza movimentos de flexão
e extensão dos membros inferiores;
- Preensão: estágio de preensão dígito-palmar. As mãos se aproximam do objeto
com movimento de varredura e o lactente pode ainda não soltar voluntariamente
o objeto;
- A visão é nítida. Após 6 a 7 meses de vida, qualquer tipo de desvio ocular é
anormal;
- Localiza a fonte sonora, vocaliza, balbucia e emite os sons bilabiais “babá”,
“papa”, “mama”;
- Sorri e vocaliza para sua imagem no espelho;
- Procura os objetos parcialmente escondidos ou que caíram no chão.
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Foto 17 - Estímulos como
uma leve tração do tronco em
direção à pelve contribuem
para a retificação do tronco.

Foto 18 - Estimular o rolar de prono
para supino. O membro superior
elevado ao longo da cabeça e em
rotação externa, o membro inferior
contralateral flexionado, realizase um movimento de rotação em
direção posterior. O bebê passa pela
postura lateral e alcança o supino.
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7º mês
A criança apresenta vontade de se movimentar, explora o ambiente e interage
com as pessoas e brincadeiras. Desenvolve a reação de apoio lateral.
- Não fica muito tempo em supino, vira para o lado ou rola para prono;
- Gosta de brincar em decúbito lateral;
- Em prono, estende os cotovelos, rasteja ou desliza quase sempre para trás, pode
elevar um pouco a pelve e usar as pernas para a impulsão na tentativa de se
mover para frente;
- Senta sozinha, estável e com boa retificação do tronco, passa de sentada para
prono e inicia a transição de sentada para “quatro apoios”;
- Pode não apresentar estabilidade para assumir a posição de “quatro apoios”.
Nesta posição, ainda com o quadril em flexão, passa para sentado e pode realizar
movimentos de balanceio, para frente e para trás;
- Pode puxar-se para a postura de pé, segurando ou escalando pessoas ou móveis;
- Preensão: a criança agarra o objeto utilizando, preferencialmente, o lado radial
da mão, apanha o objeto entre os dedos polegar, indicador e o dedo médio (pinça
digital inferior);
- Tenta pegar sua imagem no espelho;
- Passa, sucessivamente, o objeto de uma mão para outra e bate o objeto contra
a mesa, segura um objeto em cada mão, pode soltar voluntariamente o objeto,
começa a compreender a função dos objetos, coloca a mamadeira na boca;
- A criança continua o balbucio, imita os sons e gestos e começa a reconhecer
algumas palavras, agita-se e fica feliz ao ouvir “mamadeira”, dirige o olhar ao
objeto quando alguém diz “olha”;
- Pode atender ao ser chamada pelo seu nome, reconhece visualmente os
familiares, reage de forma diferente com um estranho e demonstra ansiedade
com a separação.
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Foto 19 - Estimular a postura sentada com o apoio lateral.

Foto 20 - O interesse pelo brinquedo é um estímulo para a transição da postura sentada
para “quatro apoios”. Na segunda imagem, nota-se a orientação para a criança se manter
em “quatro apoios”.

Foto 21 - O interesse em se deslocar para alcançar um objeto deve ser incentivado, assim
como a postura de “quatro apoios”.
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8º mês
A criança realiza transições posturais, está aprendendo a se deslocar e começa
a adquirir noções espaciais que a ajudam a se situar no ambiente. A reação de
apoio lateral está presente e desenvolve a reação de apoio posterior. Interage
com olhares, sorrisos, gestos e sons e iniciam-se as primeiras noções de
individualidade.
- Passa rapidamente de prono para “quatro apoios”, pode engatinhar, ainda “em
bloco”, ou pode passar para “sentado de lado” e atingir a postura sentada;
- Senta com várias posições dos membros inferiores, realiza movimentos de
rotação e flexão do tronco, alcança o objeto se inclinando para frente ou se
deslocando sentado;
- Engatinha ainda com pouca rotação de tronco, o que é importante para a
estimulação sensorial das mãos, desenvolvimento dos arcos palmares, aquisição
da noção de espaço e preparo para a marcha;
- Puxa-se para a postura de pé (ainda instável) e, com uma mão apoiada, consegue
abaixar para pegar o objeto no chão;
- Preensão: é voluntária, pinça digital inferior ou entre a polpa do polegar e a face
lateral da falange distal do indicador fletido (pinça lateral, variante um pouco
melhorada da pinça inferior);
- Explora e manipula o objeto com o dedo indicador, pega dois cubos, um em
cada mão, e pode pegar os dois na mesma mão, solta voluntariamente o objeto;
- Gosta de brincar com gestos e de esconder, emite sons ainda sem um significado
simbólico, usa “papapá” sem a intenção de atribuir o som à palavra pai, mas
começa a perceber que com esses sons consegue chamar atenção de alguém.

Foto 22 - A criança se locomove em “quatro apoios”, brinca na postura de joelhos e a postura
de pé deve ser incentivada, com apoio na pelve ou nos joelhos, se necessário, e mantendo os
pés totalmente apoiados na superfície. Utiliza as posturas ajoelhada e semiajoelhada como
transição para a postura ortostática.
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9º mês
A criança adora as novas descobertas, experimenta todas as mudanças posturais
com movimentos mais controlados e harmônicos. O engatinhar é seu principal
meio de locomoção. A reação de apoio posterior está presente e as habilidades
de equilíbrio, mais aprimoradas, o que permite a investigação do espaço ao seu
redor.
- Não permanece muito tempo em supino e prono, vira-se para decúbito lateral,
senta ou passa para “quatro apoios”;
- A postura sentada é estável, passa para “quatro apoios”, ajoelhada, semiajoelhada
e consegue voltar para sentado ou passar para a postura de pé com apoio;
- Engatinha com rotação do tronco;
- Brinca na postura semiajoelhada;
- De pé com apoio, base de sustentação alargada, pode realizar os passos laterais;
- Preensão: é semelhante ao oitavo mês, em pinça digital inferior ou pinça lateral;
- Manipula o objeto com o dedo indicador;
- Diz “papa” e “mama” ainda sem especificidade, expressa-se com linguagem
corporal e gestual, “dá tchau”;
- Compreende a função dos objetos, coloca a xícara e colher na boca para beber
ou comer e inicia “bater palminhas”;
- Olha para a mãe quando ela pergunta “cadê a mamãe?”, entende o significado
da palavra não;
- Noções de individualidade: tem a consciência das partes de seu corpo e as
reconhece no espelho. Aprende a se diferenciar do que está ao seu redor.
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Foto 23 - Idade em que a criança
se mantém brincando sentada de
lado (side sitting).

Foto 24 - Orientações incentivando a criança a passar pela postura semiajoelhada. Interação
com o brinquedo e exploração do mesmo com o dedo indicador.

Foto 25 - O interesse pelo
brinquedo motiva a realização dos
passos laterais.
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10º mês
A criança explora cada vez mais o ambiente e aprimora as suas habilidades nas
áreas de motricidade, coordenação, linguagem e social.
- Atinge a postura sentada com total equilíbrio;
- Engatinha com agilidade e com rotação do tronco, pode estender os membros
inferiores e se deslocar com apoio sobre os pés, semelhante ao caminhar de um
urso (engatinhar, “tipo urso”);
- Consegue ficar de joelhos sem apoio, brinca na postura semiajoelhada e passa
de semiajoelhada para a postura de pé;
- Suas articulações estão preparadas para a postura de pé e para a marcha: fica mais
estável na postura de pé com apoio, pode ficar sem o apoio por pouco tempo e
retornar para “quatro apoios” ou sentado, sem “se despencar no chão”; apresenta
marcha lateral e é capaz de caminhar para frente quando segurado pelas duas
mãos;
- Preensão: segura o objeto com as polpas dos dedos indicador e polegar;
- Inspeciona os brinquedos, usa o dedo indicador para apontar, “cutucar” e
colocar o objeto em buracos pequenos (movimento seletivo do indicador);
- Retira e coloca o cubo no recipiente, ainda de forma desajeitada e com apoio
de uma de suas mãos na borda do pote; bate dois cubos, um contra o outro, com
movimentos na horizontal e “bate palminhas”;
- Compreende seu nome e usa “mamá” e “papá” com significado adequado e de
forma consciente;
- Escuta no telefone, olha as fotos do livro, ainda prefere brincar sozinho,
reconhece-se no espelho, compreende o princípio de permanência de um objeto
ou de uma pessoa;
- Tenta comer sozinho com a colher e bebe na xícara segurando com as duas mãos.
Foto 26 - Avaliação da motricidade
fina com a pinça bidigital.
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11º mês
A criança aprimora cada vez mais as habilidades dos estágios anteriores.
- Quando sentada, apresenta mais mobilidade dos antebraços e maior destreza
das mãos e alcança os objetos ao lado e atrás dela;
- Engatinhar ainda é o principal meio de locomoção, pode engatinhar “tipo urso”
e pode passar para a posição de cócoras ou param de pé sem apoio;
- Brinca na postura de joelhos e passa da postura semiajoelhada para de pé com
o apoio de uma mão;
- Pode se manter de pé sem o apoio das mãos, com a base de sustentação ampla,
e consegue abaixar e passar para a postura de cócoras;
- Passa de um móvel ao outro com apoio de uma mão e é capaz de caminhar para
frente segurada por uma de suas mãos;
- Preensão: Pinça digital superior, a criança alcança e pega o objeto pequeno
colocado sobre a mesa por cima e com precisão, com as polpas dos dedos polegar
e indicador;
- Retira e coloca o cubo no recipiente, pode identificar animais, partes do corpo
e alguns objetos;
- Emite a primeira palavra, caso ainda não tenha o feito;
- Melhora progressivamente a percepção de si mesmo e do seu corpo e a interação
com as pessoas;
- Ajuda a se vestir e a remover a roupa e pode comer sozinha.
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Foto 27 - De pé, com a base de
sustentação aumentada.

Foto 28 - De frente para a
criança e oferecendo apoio nas
suas mãos, ela se sente mais
segura para experimentar os
passos para frente.
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12º mês
A criança interage cada vez mais com o meio, gosta de escalar, planeja e executa
uma atividade. Demonstra desejo de explorar e curiosidade nas novas descobertas
e elabora estratégias.
- Usa as variações da postura sentada com muita destreza; locomove-se em
“quatro apoios” por ser o meio de locomoção mais rápido e passa para outras
posturas com bastante habilidade, sobe escadas (escala) em “quatro apoios”;
- Pode iniciar a marcha independente com passos curtos e fixação dos ombros;
- Preensão: pinça digital superior, a criança segura a bolinha entre o polegar e o
indicador, próximo à ponta destes dedos;
- Coloca um cubo sobre o outro, faz torre de dois cubos, coloca um cubo ao lado
do outro e solta o cubo e o coloca dentro do recipiente com agilidade;
- Aumenta a frequência do balbucio e inicia a produção das primeiras palavras,
pode falar duas a três palavras, identifica mais alguns objetos, animais e partes do
corpo, usa palavras com sentido “papa” (comer), “au-au” (cão), entende e pode
seguir ordens simples acompanhadas de um gesto, “me traga a bola”, “me dá” e
“onde está”?;
- Participa ativamente das brincadeiras e gosta de brincar;
- Come sozinha, segura o copo e bebe com alguma coordenação e indica
desconforto com as fraldas sujas.
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Foto 29 - Em “quatro apoios”, sob
supervisão, a criança escala degraus.

Foto 30 - Avaliação e estimulação da motricidade fina e cognição: segura na haste da xícara,
retira o cubo do seu interior e também o coloca. A segunda imagem demonstra a interação
com o carrinho e a função que dá ao brinquedo.

Foto 31 - A criança agacha, levanta e pode iniciar a marcha independente. Nota-se a interação
com o meio e a curiosidade com o carrinho.
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Considerações nas avaliações
visual e auditiva
“A visão é um dos mais importantes sentidos no desenvolvimento físico e cognitivo
normal da criança. O desenvolvimento motor e a capacidade de comunicação são
prejudicados na criança com deficiência visual porque gestos e condutas sociais
são aprendidos pelo feedback visual.” (MS,2013)25
A figura 3 demonstra como a criança enxerga e a tabela 1 como deve ser feita a
avaliação da visão no primeiro ano de vida26.

Figura 3 - Nota-se que, aos 3 meses, a visão fica mais nítida, o que é importante para a aquisição
de habilidades do neurodesenvolvimento, como a coordenação óculo-manual.

26

Tabela 1 - Avaliação funcional da visão de crianças menores de 1 ano segundo o Ministério da
Saúde, 2013.

Fonte: Baiyeroju A. et al.
Obs.: Considerar idade gestacional corrigida em caso de prematuros.

Quanto à avaliação auditiva, todo neonato ou lactente que não apresentar respostas
adequadas na triagem, no monitoramento ou, ainda, no acompanhamento deverá
ser referenciado e ter acesso ao diagnóstico funcional nos Centros Especializados
de Reabilitação (CER) com o Serviço de Reabilitação Auditiva e no Serviço de
Atenção à Saúde Auditiva de Alta Complexidade habilitados pelo Ministério da
Saúde. Sugere-se utilizar como referência os marcos para acompanhamento do
desenvolvimento de audição e linguagem (OMS, 2006)27 , conforme a Tabela 2.
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Tabela 2: Acompanhamento do desenvolvimento da audição e da linguagem até 3 anos de idade.

Fonte: OMS, 2006.

Sinais de alerta
- Pobreza ou excesso de movimentos, movimentos anormais e assimetria;
- Mãos persistentemente fechadas ou dedos do pé em garra;
- Controle pobre da cabeça além dos 3 meses;
- Ombros para cima, para frente ou para trás;
- Jogar-se constantemente para trás quando sentado;
- Usar somente um lado do corpo ou apenas os membros superiores para arrastar-se;
- Dificuldade para se manter nas posturas de acordo com a faixa etária e alteração
do tônus muscular;
- Marcha exclusivamente ou preferencialmente na ponta dos pés;
- Não sorrir aos 3 meses;
- Não reagir a sons, não vocalizar aos 3 ou 4 meses e não balbuciar aos 6 meses;
- Ausência do reflexo pupilar à luz;
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- Não olhar, fixar e seguir objeto após 6 semanas;
- Choro extremo ou irritabilidade;
- Não conseguir se manter alerta;
- Fechamento das suturas cranianas antes dos 6 meses de idade com alteração do
crescimento do perímetro cefálico.
- De acordo com as áreas de avaliação do neurodesenvolvimento (motora,
coordenação, social e linguagem), podemos considerar a Tabela 3 como uma
proposta inicial.
Tabela 3: Proposta inicial da conduta da criança com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor.
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