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Introdução
• O desenvolvimento é algo natural e demonstra o crescimento e adaptação da 
criança;

• O acompanhamento deste desenvolvimento é realizado pelo pediatra e o 
médico de família e comunidade sendo diversos fatores avaliados;

• O reconhecimento precoce das alterações permite reabilitação mais eficiente  
com menor ocorrência de sequelas.
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Desenvolvimento
• 1º mês de vida: Movimenta a cabeça seguindo pessoas com olhar, 
choro pela fome e reação a estímulos sonoros e visuais, começa a 
sorrir e tem preferências pela face humana;

• 2º mês: Levanta cabeça, sustenta parcialmente a cabeça, sorriso 
social e emite sons em resposta a voz humana;

•3º mês: Sustenta a cabeça e levanta ao estar deitado, inicia emissão 
de sons vogais (aaaa, èèèè);
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•4º mês: Apanha objetos e leva até a boca, fica sentado com suporte 
do tronco e ao ser colocado em pé empurra e apoia com os pés, 
pode realizar gargalhadas  e fica mais agitado ao afastar de contatos 
sociais conhecidos;

•5º mês: Segura os pés e gira sobre o abdomen;

•6º Mês: Senta com apoio e muda objetos de uma mão a outra, 
preferência pela mãe, inicia lalação com sílabas e balbucia.
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•8º Mês: Senta sem apoio, arrasta ou engatinha, responde ao ser 
chamado pelo nome, faz gesto de despedida;

•9º Mês: Fica de pé com apoio, pode engatinhar, apanha objetos com 
mão de pinça, e fala duas sílabas (mama, dada) e inicia ansiedade de 
separação dos pais;

•11º mês: Anda apoiado pelas duas mãos ou apoiado nos móveis;

5



•12º Mês: Anda segurando por uma das mãos, localiza sons acima e 
abaixo da cabeça, obedece comandos se ofertados com gesto, 
procura objeto que caiu ou foi escondido.
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Sinais de alarme
•1º Trimestre: Ausência sorriso social, olhar vago ou com pouco interesse, menor 
ruído gera grande reação, nenhuma reação a altos sons (surdez), mãos 
persistentemente fechadas;

•2º Trimestre: Não localiza sons, hipertonia de membros inferiores, criança 
exageradamente lenta sem interesse, não dá risadas, falta de ração a sons 
(surdez), movimentos bruscos motores;

•3º Trimestre: Não senta sem apoio, pernas moles ou duras (em tesoura ou 
parecendo rã), sem preensão pinça, mãos persistentemente fechadas, ausência 
de balbucio, incapacidade de encontrar som (Surdez), sorriso social pobre, sem 
interesse em jogo de esconder;

•1º ano: sem sinergia de pé com mãos ao colocar em pé com apoio, parada ou 
mumificada, movimentos anormais, psiquicamente inerte ou irritada, sorriso 
social pobre, não fala sílabas ou não encontra som (surdez).
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•15 meses: Arrasta para subir em objetos, consegue falar nome de objetos mais 
simples, anda sozinho, primeiros passos, curioso e ativo e primeiras palavras;

•24 meses: Formação de frases com pelo menos 2 palavras, ajuda em vestir, 
manusea bem colheres, sobe em cadeira, abre portas, obedece ordens e nomeia 
objetos, faz rabiscos;

•3 anos: Pula ou fica em 1 pé só, sobe escadas, formula frases simples, retira 
vestimenta controla evacuação e micção diurna, participa de jogos e 
brincadeiras, sabe sua idade e nome.
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•4 anos: Joga objetos, Interage bem com outras crianças, conta histórias, sabe 
nome inteiro, controle micção noturna e se mantém de pé com 1 perna;

•5 anos: Executar 3 ordens, saltar, controle micção noturna, desenha homem 
com braço e corpo.
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Reflexos
• Preensão Palmar: por meio do dedo é realizado uma compressão na palma da mão da criança 
ocorrendo então uma flexão de dedos presente desde o nascimento devendo sumir com 4-6 
meses;

• Preensão plantar: Pressiona a sola do pé abaixo dos dedos com resposta de flexão dos dedos. 
Deve desaparecer com 15 meses de vida.

10



•Moro: Ao colocar a criança em posição supina e elevar a cabeça junto ao corpo, 
após isso deve-se liberar a cabeça para que ocorra um movimento de queda 
ocorrendo assim movimento de extensão de abdução de membros superiores 
junto com abertura de mãos seguido por adução e flexão de membros 
superiores. Deve desaparecer após 5 meses.
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• Marcha reflexa: Ao segurar a criança pelo tronco e realizar contato da planta do 
pé com uma superfície ocorre uma marcha. Inicia alguns dias após o parto e 
desaparece entre 4-8 semanas de vida.
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• Reflexo de busca: O toque em região perioral ocasiona em movimento da 
criança para o lado com abertura da buca e inicio de sucção. Deve desaparecer 
em 4 meses;

• Reflexo da sucção: Sinal que ocorre na estimulação dos lábios. Deve 
desaparecer em 6 meses de idade.
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• Reflexo tônico-cervical (reflexo do esgrimista): Ao realizar flexão da cabeça para 
um lado por período superior a 15s ocorre extensão de membros superiores 
ipsilateral e flexão do membro contralateral. Caso o reflexo mantenha exagerado 
ou persistente após 3 mês sugere lesão cerebral.
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• Reflexo de placing: Com a criança sendo segurada pelas axilas e sendo realizado 
estímulo no dorso dos pés é ocasionado uma elevação dos pés como se fosse 
subir uma escada.
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• Reflexo de galant: Ao se estimular o dorso lateral é gerado um encurvamento 
ipsilateral. Deve durar de 30s até 2 meses;

• Apoio lateral: Ao lateralizar a criança para um lado a mesma coloca a mão como 
reação em palma como tentativa de parar. Presente a partir de 6-8 meses de 
idade.
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• Manobra do paraquedas: Enquanto se segura a criança realiza movimento de 
queda para frente, a criança apresenta reação de extensão dos braços para 
frente como tentativa de parar queda. Inicia com 8-9 meses e deve estar 
presente com 12 meses.
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• Reflexo de Landau: Ao se suspender a criança em posição prona a cabeça é 
elevada para ficar acima do tronco, ao fletir a cabeça se nota que as pernas 
fletem simultaneamente. Presente a partir de 4-5 meses de idade.
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