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Tema 2 | Assistência de enfermagem 
no acompanhamento do 
crescimento e desenvol-
vimento da criança

Objetivo geral do tema

•	 Apresentar	conceitos	fundamentais	para	direcionar	e	acompa-

nhar	o	crescimento	e	desenvolvimento	das	crianças.

Objetivos específicos voltados para 
o conteúdo

Ao	final	deste	tema,	você	seja	capaz	de:

1.	 identificar	os	 fatores	determinantes	no	crescimento	e	desen-

volvimento	da	criança;

2.	 definir	os	conceitos	de	crescimento	e	desenvolvimento;

3.	 caracterizar	 os	 diferentes	 períodos	 e	 etapas	 do	 desenvolvi-

mento	infantil;

4.	 calcular	o	peso	e	a	estatura	estimada	da	criança.

Competência a ser desenvolvida

•	 capacidade	de	acompanhar	o	crescimento	e	desenvolvimento	

da	criança,	intervindo	nos	fatores	capazes	de	comprometê-la,	

quando	necessário.

Introdução

Você	já	viu	crianças	competindo.	Qual	delas	é	a	mais	forte	ou	aquela	que	

corre	mais	 rápido,	 e	 era	 sempre	 a	mesma	 que	 ganhava?	 Lembra	 de	 um	

amigo	de	infância	que	cresceu	antes	de	todos?	Se	nenhuma	situação	dessas	

lhe	é	familiar,	certamente	você	já	viveu	algo	parecido	quando	era	mais	novo	

(Figura 2.1).	Bem,	existe	uma	explicação	para	tudo	isso!
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/330457

Figura 2.1: As crianças apresentam particularidades em seu desenvolvimento, acarre-
tando diferenças entre elas dentro de uma mesma faixa etária.

Desde	o	nascimento,	as	crianças	apresentam	uma	sequência	de	desenvol-

vimento	que	pode	ser	dividida	em	etapas.	Durante	cada	etapa,	o	indivíduo	

adquire	habilidades.	Esse	desenvolvimento	não	obedece	a	regras	rígidas.	Ele	

dependerá	de	fatores	relacionados	às	crianças	e	ao	ambiente	em	que	elas	vi-

vem.	Neste	tema,	você	aprenderá	sobre	como	ocorre	esse	desenvolvimento,	

cada	etapa	e	as	habilidades	adquiridas.	Bons	estudos!

Como acompanhar o desenvolvimento da 
criança?
Todos	nós	já	fomos	crianças	um	dia,	não	é	verdade?	Você	deve	lembrar	que	

a	infância	é	uma	das	fases	em	que	ocorrem	as	maiores	modificações,	sejam	

elas	físicas	ou	psicológicas.	Essas	mudanças	fazem	parte	do	crescimento	e	

do	desenvolvimento	 infantil	e	precisam	ser	acompanhadas	de	perto	pelos	

profissionais	da	 saúde.	O	acompanhamento	do	 crescimento	e	desenvolvi-

mento	da	criança	(CD)	permite	o	acesso	às	suas	condições	de	saúde.	Com	

essas	informações,	podemos	promover	e	manter	a	saúde	infantil	e	intervir	

nos	fatores	capazes	de	comprometê-la.

Aqui	no	Brasil,	desde	1984,	o	Ministério	da	Saúde	desenvolve	o	Progra-

ma	de	Assistência	Integral	à	Saúde	da	Criança	(PAISC),	que	implementa	o	

acompanhamento	do	crescimento	e	desenvolvimento	infantil.	Este	progra-
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ma	representa	a	ação	central	e	organizadora	dos	fatores	determinantes	no	

CD,	como:

•	 Aleitamento	materno	–	que	deve	ser	o	alimento	exclusivo	do	bebê	até	os	

seis	meses	de	vida.

•	 Orientação	para	o	desmame	–	processo	contínuo	em	que	a	alimentação	

do	primeiro	ano	de	vida	(papas,	sucos	e	frutas)	é	inserida	gradualmente.

•	 Controle	das	doenças	diarreicas	–	prevenção	através	de	ações	educativas	

e	intervenção	precoce	nos	casos.

•	 Controle	das	doenças	respiratórias	agudas	–	as	mais	comuns	são	bron-

quite,	amidalite	e	pneumonia,	que	devem	ser	prevenidas	e	tratadas	ade-

quadamente	o	mais	breve	possível.

•	 Imunização	–	o	calendário	de	vacinação	da	criança	deve	estar	em	dia.

O	PAISC	também	estabeleceu	um	calendário	com	um	número	mínimo	de	con-

sultas	para	o	atendimento	de	crianças	de	zero	a	cinco	anos.	Esse	calendário	é	

dividido	nos	momentos	apresentados	na	figura	a	seguir	(Figura 2.2).	A	perio-

dicidade	dessas	consultas	pode	ser	alterada	considerando-se	as	condições	de	

saúde	das	crianças.

•	 No	1º	mês;

•	 No	2º	mês;

•	 No	4º	mês;

•	 No	6º	mês;

•	 No	9º	mês;

•	 No	12º	mês;

•	 No	18º	mês;

•	 No	24º	mês;

•	 Aos	3	anos;

Doenças diarreicas
Como	o	próprio	nome	
diz,	são	as	doenças	que	
causam	diarreia.	Ela	pode	
ser	provocada	por	diversos	
agentes,	como,	por	
exemplo,	vírus,	vermes		
e	bactérias.

Glossário
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•	 Aos	4	anos;

•	 No	5º	ano	de	vida.

1º mês
2º mês

4º mês
6º mês

9º mês
12º mês

18º mês
24º mês

Figura 2.2: A criança deve visitar o serviço de saúde no mínimo nas datas sugeridas 
pelo PAISC. Fique atento, pois o número de consultas pode ser maior dependendo 
da necessidade.

O	acompanhamento	do	CD	deve	ocorrer	sempre	que	a	criança	for	ao	servi-

ço	de	saúde,	seja	para	o	acompanhamento	da	puericultura,	imunização	ou	

consulta	de	morbidade	(doença).	Durante	a	visita,	a	avaliação	do	CD	é	feita	

utilizando-se	os	seguintes	recursos:

•	 Gráficos	de	crescimento;

•	 Observação	do	paciente;

•	 Histórico	do	desenvolvimento;	e

•	 Levantamento	e	atendimento	

	 às	preocupações	dos	pais.

Com	 base	 nas	 informações	 levanta-

das,	o	técnico	em	enfermagem	deve	

orientar	a	família	com	relação	às	ações	

mais	adequadas	a	cada	caso.	Isso	deve	ser	feito	com	o	objetivo	de	garantir	a	saú-

de	da	criança.	Essas	ações	serão	estudadas	no	decorrer	do	nosso	curso.

Puericultura
Conjunto	de	ações	
médico-sociais	visando	à	
procriação,	ao	nascimento	
e	ao	desenvolvimento	de	
crianças	saudáveis.

Glossário
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Você,	técnico	em	enfermagem,	também	tem	o	compromisso	de	ser	um	educa-

dor	em	saúde.	Neste	caso,	você	informará	e	orientará	a	família	e	a	criança	sobre	

os	seguintes	temas,	além	de	outros	que	achar	importantes	diante	de	cada	caso.

•	 Características	 do	 crescimento	 e	 desenvolvimento	 da	 criança	 –	 cada	

criança	tem	as	suas	peculiaridades,	que	precisam	ser	respeitadas;

•	 Alimentação	–	 a	 criança	deve	 ter	 a	 alimentação	adequada	para	 a	 sua	

idade;

•	 Higiene	–	toda	criança	precisa	adquirir	hábitos	de	higiene	oral	e	corporal;

•	 Sono	e	repouso	–	a	criança	precisa	de	um	horário	definido	para	dormir	e	

ter	condições	que	possibilitem	um	sono	tranquilo;

•	 Atividades	recreativas	–	toda	criança	precisa	de	lazer	(esportes,	artes,	bin-

cadeiras	etc.);

•	 Imunizações	–	as	vacinas	precisam	estar	em	dia	de	acordo	com	o	calen-

dário	de	vacinação.

A	partir	de	agora,	você	aprenderá	quais	parâmetros	analisar	para	acompa-

nhar	e	intervir	no	CD	das	crianças.

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1 e à Competência 1

A	partir	das	dicas	dadas	a	seguir,	procure,	no	caça-palavras,	as	respostas	que	

são	os	fatores	determinantes	no	crescimento	e	desenvolvimento	da	criança.	

1.	 Você	deve	aconselhar	a	mãe	a	nutrir	o	bebê	recém-nascido.

2.	 Ato	de	parar	a	amamentação.

3.	 Procedimento	contra	doenças	infecciosas	nocivas	ao	bebê.

4.	 A	criança	apresenta	fezes	líquidas	e	desidratação.

5.	 Doença	respiratória	aguda.
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Dando nomes aos bois
Ao	iniciarmos	a	apresentação	deste	tema,	é	necessário	que	você	entenda	a	

distinção	entre	crescimento	e	desenvolvimento.	Assim,	segue	a	definição	de	

cada	um	destes	conceitos:

Crescimento:	é	o	aumento	no	número	e	no	tamanho	das	células	que	consti-

tuem	o	corpo	da	criança;
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/322395

Desenvolvimento:	é	o	avanço	de	estágios	de	complexidade	 inferiores	para	

os	mais	avançados.	Por	exemplo,	a	criança	começa	engatinhando,	depois	

caminha	e,	finalmente,	consegue	correr.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/1057446

Então,	você	conseguiu	entender	a	diferença?	Caso	não	tenha	entendido,	leia	

mais	uma	vez	e	aproveite	a	ajuda	das	imagens.

Vale	ressaltar	que	o	crescimento	e	o	desenvolvimento	estão	diretamente	liga-

dos	aos	fatores	intrínsecos	(como	a	herança	genética,	por	exemplo:	pais	altos	

e	gordos)	e	aos	fatores	extrínsecos	(relativos	ao	que	recebemos	do	meio	em	

que	vivemos,	como,	por	exemplo,	uma	alimentação	saudável).	Dessa	forma,	

esses	dois	 fatores	podem	acelerar	ou	 retardar	o	 crescimento	e	desenvolvi-

mento	da	criança	(Figura 2.3).

Figura 2.3: Os fatores intrínsecos e extrínsecos têm influência direta sobre o cresci-
mento e desenvolvimento das crianças.

Fatores intrínsecos
São	fatores	internos	
relacionados	à	própria	
criança,	como,	por	exemplo,	
suas	características	físicas	
e	psicológicas.	Na	maioria	
das	vezes,	esses	fatores	
são	hereditários,	ou	seja,	
passados	de	pais	para	filho.

Fatores extrínsecos
São	fatores	externos	
relacionados	ao	meio	em	
que	a	criança	vive.	Por	
exemplo,	a	relação	com	
a	família;	a	estrutura	da	
sociedade	em	que	ela	vive;	
a	situação	econômica	da	
família;	a	convivência	no	
colégio	e	a	alimentação.

Glossário
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Atividade 2

Atende ao Objetivo 2 e à Competência 1

Leia	as	quatro	situações	a	seguir.	Depois,	diga	em	qual	dos	conceitos	apren-

didos	–	crescimento	e	desenvolvimento	–	cada	uma	se	encaixa.

a)	 A	partir	da	11ª	semana	de	gestação,	os	membros	e	órgãos	do	bebê	co-

meçam	a	se	formar.

b)	 Com	um	ano	de	vida	o	bebê	começa	a	utilizar	a	fala.

c)	 É	importante	que	o	bebê	engatinhe	antes	de	caminhar.

d)	 Em	média,	os	bebês	nascem	pesando	3.000	g	e	medindo	50	cm.

Em	seguida,	veremos	quais	são	os	períodos	etários	do	desenvolvimento	da	

criança.	Após,	serão	vistas	também	quais	as	habilidades	que	elas	adquirem	

ao	decorrer	do	tempo.	Vamos	adiante!

Períodos etários do desenvolvimento

Estudiosos	do	desenvolvimento	infantil	sugerem	classificar	o	comportamen-

to	da	criança	em	períodos	ou	estágios	de	acordo	com	a	idade.	Entretanto,	

os	limites	entre	as	faixas	etárias	não	podem	ser	aplicados	a	todas	as	crianças,	

pois	existem	as	famosas	diferenças	individuais.

Apesar	disso,	a	classificação	pela	idade	ajuda	a	separar	as	crianças	em	gru-

pos,	facilitando	o	atendimento	dos	pacientes.	Veja	quais	são	esses	grupos:
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/676877

•	 Pré-natal	 (da	 concepção	ao	nascimento):	 é	o	mais	 importante	período	

do	desenvolvimento,	pois	apresenta	rápida	taxa	de	crescimento	e	a	total	

dependência	da	criança	pela	mãe.	Nessa	etapa,	a	relação	existente	entre	

a	 saúde	materna	 e	 a	 do	 recém-nascido	 justifica	 a	 importância	 de	 um	

acompanhamento	pré-natal	adequado.	Esses	exames	favorecem	a	detec-

ção	precoce	de	transtornos	na	embriogênese	(fase	de	formação	do	feto),	

o	que	contribui	para	a	saúde	e	o	bem-estar	da	criança	no	futuro.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/217664

•	 Período	neonatal	(vai	do	nascimento	aos	29	dias	de	vida):	é	caracterizado	

pela	adaptação	à	vida	extra-uterina,	ou	seja,	fora	do	útero.	Nas	primeiras	

semanas	de	vida	a	criança	dorme	muito	e	possui	uma	percepção	vaga	de	

si,	dos	outros	e	do	ambiente	onde	está.



Enfermageme-Tec Brasil 34

C
ar
in
	A
ra
uj
o

Fonte:	www.sxc.hu/photo/161052

•	 Lactente	(de	30	dias	até	os	12	meses):	como	o	próprio	nome	diz,	nesta	

fase	a	principal	alimentação	é	o	leite,	principalmente	o	materno.	Ela	tam-

bém	tem	como	característica	o	desenvolvimento	motor,	cognitivo	e	social	

rápido.	Durante	o	seu	desenvolvimento	físico,	a	criança	passa	por	modifi-

cações	importantes	e	adquire	habilidades,	como,	por	exemplo:

 – Sorri,	a	partir	de	três	meses,	e	observa	o	ambiente	que	a	cerca;

 – Senta,	aos	seis	meses;

 – Engatinha,	aos	nove	meses;

 – em	torno	de	um	ano	poderá	caminhar	sozinha.

Através	das	interações	com	a	pessoa	que	lhe	fornece	os	cuidados,	a	criança	

ganha	confiança	no	mundo	e	estabelece	os	fundamentos	das	futuras	rela-

ções	interpessoais.

Você,	como	um	futuro	técnico	em	enfermagem,	deve	explicar	a	família	sobre	

a	importância	dessa	fase.	Também	deve	reforçar	a	importância	do	aleitamen-

to	materno	e	orientar	os	pais	a	estimularem	o	bebê	a	falar,	caminhar	e	inte-

ragir	com	a	família	para	que	ele	cresça	e	se	desenvolva	de	forma	saudável.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/1004641

•	 Fase	 inicial	 da	 infância	 (entre	 um	 e	 seis	 anos	 aproximadamente):	 esse	

período	inicia	quando	a	criança	começa	a	andar	e	vai	até	a	entrada	na	

escola.	Ele	pode	ser	subdividido	em	dois	períodos:

 – Fase	de	toddler:	entre	um	e	três	anos;

 – Fase	pré-escolar:	entre	três	e	seis	anos.

Neste	período	a	criança	apresenta	as	seguintes	características:

 – Desenvolvimento	físico	e	de	personalidade;

 – Aquisição	e	desenvolvimento	da	linguagem;

 – Consciência	de	dependência	e	independência	dos	pais;

 – Autocontrole	das	atitudes.

Essa	é	a	fase	do	pensamento	mágico,	ou	seja,	nela	a	criança	cria	e	vive	a	sua	

própria	fantasia.	Os	jogos	simbólicos,	ou	seja,	os	jogos	de	faz-de-conta	(de	

representação)	devem	ser	sempre	estimulados,	pois	fazem	com	que	as	crian-

ças	explorem	o	mundo	e	exercitem	a	criatividade.	Brincar	de	casinha,	papai	e	

mamãe,	professor	e	aluno	são	alguns	exemplos	de	jogos	simbólicos.

Toddler
Do	inglês,	indivíduo	que	
anda	com	dificuldade.

Glossário
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Mas o que é toddler?
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/893649

A	palavra	toddle	é	de	origem	inglesa	e	significa	andar	com	dificul-

dade	ou	com	passos	curtos	e	incertos.	Já	toddler	se	refere	a	uma	

pessoa	que	anda	dessa	forma.

Na	enfermagem,	toddler	é	a	criança	que	deixou	de	engatinhar	e	
está	aprendendo	a	andar.

•	 Fase	intermediária	da	infân-

cia	(período	escolar,	que	vai	

de	seis	a	11/12	anos):	nessa	

fase	a	criança	está	criando	

laços	 fora	 do	 grupo	 fami-

liar	 e	 está	 centralizada	 no	

mundo	 dos	 relacionamen-

tos	 próprios.	 Nesse	 perío-

do	a	criança	apresenta	um	

avanço	contínuo	no	desen-

volvimento	 físico,	 mental,	

social	 e,	 principalmente,	

das	habilidades.	É	um	perí-

odo	crítico	no	desenvolvimento	do	autoconhecimento	da	criança,	pois	ela	

começa	a	se	perceber	como	parte	integrante	da	sociedade	e	tenta	encon-

trar	o	seu	espaço	nela.
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•	 Fase	tardia	da	infância	(adolescência):	período	de	transição,	em	que	as	

maturações	biológicas	e	da	personalidade	são	acompanhadas	por	desor-

dens	físicas	e	emocionais.	Este	período	será	tratado	com	mais	detalhes	

em	uma	unidade	específica	deste	curso.

O	técnico	em	enfermagem	deve	orientar	a	família	sobre	a	 importância	de	

cada	uma	dessas	fases	da	criança.	Assim	você	estará	apto	a	favorecer	o	cres-

cimento	e	o	desenvolvimento	adequados,	contribuindo	para	a	saúde	integral	

dos	pequenos.

Atividade 3
Atende ao Objetivo 3 e à Competência 1

Tendo	em	vista	os	períodos	do	desenvolvimento	infantil,	relacione	a	segunda	

coluna	de	acordo	com	a	primeira.
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(	 )	 a	 criança	 adquire	 habilidades,	 como	

sorrir,	sentar	e	engatinhar.

(	 )	a	criança	apresenta	um	avanço	contí-

nuo	no	desenvolvimento	das	habilida-

des.

(	 )	 fase	 que	 vai	 da	 concepção	 ao	 nasci-

mento.

(	 )	inicia	quando	a	criança	começa	a	andar	

e	vai	até	a	sua	entrada	na	escola.

(	 )	nesta	fase,	a	criança	apresenta	uma	rá-

pida	taxa	de	crescimento	e	é	totalmen-

te	dependente	da	mãe.

(	 )	 fase	 da	 redefinição	 do	 autoconheci-

mento.

(	 )	 caracterizada	 pela	 adaptação	 à	 vida	

extra-uterina.

(	 )	a	principal	alimentação	é	o	leite.

(	 )	 é	 compreendida	 desde	 o	 nascimento	

até	os	29	dias	de	vida.

(	 )	essa	fase	pode	ser	subdividida	em	fase	

de	toddler	e	fase	pré-escolar.

(	 )	a	criança	está	centralizada	no	mundo	

dos	relacionamentos	próprios.

(	 )	 é	 o	 período	 de	 transição,	 em	 que	 a	

maturação	biológica	e	da	personalida-

de	 são	 acompanhadas	 por	 desordens	

físicas	e	emocionais.

(1)	Pré-natal

(2)	Período	neonatal

(3)	Lactente

(4)	Fase	inicial	da	infância

(5)	Fase	intermediária		

da	infância

(6)	Fase	tardia	da	infância
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Etapas do desenvolvimento infantil

Além	de	serem	classificadas	pela	idade,	as	crianças	podem	ser	divididas	em	

grupos	de	acordo	com	as	habilidades	adquiridas	durante	o	crescimento.	Para	

fazer	essa	classificação,	o	desenvolvimento	infantil	é	avaliado	de	acordo	com	

o	domínio	de	funções,	como:

•	 Desenvolvimento	sensorial	(audição,	tato,	visão,	paladar	e	olfato);

•	 Capacidade	motora	grossa	(relacionada	aos	grandes	músculos	do	corpo)	

e	motora	fina	(relacionada	aos	pequenos	músculos	das	mãos	e	dos	pés);

•	 Aprendizado	e	prática	da	linguagem;

•	 Convívio	social;

•	 Habilidade	emocional	e	cognitiva	(referentes	aos	processos	mentais	supe-

riores,	como	o	pensamento,	a	memória	e	o	aprendizado).

Esses	domínios	são	interdependentes,	ou	seja,	cada	um	deles	é	influencian-

do	pelos	outros.	Para	você	saber	sobre	como	ocorrem	esses	domínios,	apre-

sentamos	a	sequência	do	desenvolvimento	 infantil,	conforme	 ilustrado	no	

Cartão	da	Criança	 (BRASIL,	2002).	Com	esses	 conhecimentos	 você	estará	

apto	a	orientar	a	família	a	estimular	a	criança	da	melhor	maneira.	Leia	essa	

sequência,	quantas	vezes	quiser,	para	compreender	bem	o	conteúdo.

O	bebê	deve	começar	a	mamar	logo	após	o	nasci-

mento.	Você	deve	incentivar	essa	amamentação,	

que	é	muito	importante	para	a	saúde	do	bebê	e	

da	mãe.	Esse	ato	contribui	para	estabelecer	o	vín-

culo	entre	a	mãe	e	o	filho.	O	bebê	gosta	de	ouvir	a	

mãe	falar	e	cantarolar	enquanto	cuida	dele.	Ele	já	

consegue	demonstrar	sinais	de	prazer	(sorrindo)	e	

de	desconforto	(chorando	ou	resmungando).

De	Um	a	dois	meses	–	O	bebê	está	pro-

tegido	 pelo	 leite	 materno	 e	 raramente	

adoece.	 No	 colo	 da	 mãe,	 ele	 se	 sente	

seguro	e	 acalentado.	 Ele	gosta	de	ficar	

em	várias	posições	e	olhar	para	objetos	
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coloridos;	principalmente,	gosta	de	ver	o	rosto	da	mãe.	Nessa	etapa,	ele	já	

responde	ao	sorriso.	Você	deve	incentivar	o	contato	intensivo	entre	mãe	e	

filho,	pois	essa	será	base	das	relações	emocionais	futuras	deste	indivíduo.

De	 três	 a	 quatro	 meses	 –	 O	 bebê	 está	

bem	mais	ativo.	Olha	para	quem	o	obser-

va,	acompanha	com	o	olhar	e	 responde	

com	balbucios	quando	alguém	conversa	

com	ele.	Gosta	de	pôr	as	mãos	e	os	ob-

jetos	 na	 boca.	 Aprecia	 a	 companhia	 da	

mãe	e	gosta	de	se	movimentar.	É	importante	alertar	os	pais	para	o	fato	de	

que,	nesta	fase,	ele	não	fica	mais	quieto.	Assim,	em	qualquer	momento	de	

descuido,	o	bebê	pode	cair	e	se	machucar.	Ele	já	consegue	ficar	de	bruços	e	

levantar	a	cabeça	e	os	ombros.

De	cinco	a	seis	meses	–	O	bebê	sabe	

quando	se	dirigem	a	ele	e	gosta	de	

conversar.	 Quando	 ouve	 uma	 voz,	

procura	 com	 o	 olhar.	 Ele	 começa	 a	

ficar	curioso,	olha	e	pega	tudo	o	que	

vê.	Oriente	os	pais	sobre	os	objetos	

pequenos	 deixados	 perto	 da	 crian-

ça,	 para	 que	 ela	 não	 os	 engula	 ou	

se	 engasgue	 com	 eles.	 A	 mãe	 ou	

quem	cuida	do	bebê	deve	colocá-lo	

no	chão	para	que	ele	se	movimente	

melhor.	Nessa	fase	ele	vira	a	cabeça	na	direção	de	uma	voz	ou	objeto	sonoro.	

Além	disso,	os	primeiros	dentinhos	podem	aparecer.

De	 sete	 a	 nove	meses	 –	O	 bebê	 começa	

a	querer	provar	outros	alimentos,	mesmo	

estando	 em	 amamentação.	 Ele	 gosta	 de	

brincar	 com	 a	 mãe	 e	 com	 os	 familiares.	

Às	 vezes,	 estranha	as	pessoas	de	 fora	de	

casa.	Não	gosta	de	ficar	só.	Já	fica	sentado	

sem	apoio	e	também	pode	se	arrastar	ou	

engatinhar	e	pode	até	mesmo	tentar	ficar	

de	pé.	O	bebê	é	muito	curioso,	por	isso	os	

pais	 não	devem	deixar	 remédios,	 insetici-

das	e	pequenos	objetos	ao	alcance	dele.
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De	10	 a	 12	meses	 (um	 ano)	 –	O	 bebê	 está	

crescido,	 gosta	 de	 imitar	 os	 pais,	 dá	 adeus	

e	 bate	 palmas.	 Fala	 pelo	 menos	 uma	 pala-

vra	com	sentido	e	aponta	para	as	coisas	que	

quer.	Come	a	comida	que	estiver	sendo	servi-

da	para	os	demais	membros	em	casa,	porém	

precisa	comer	um	número	maior	de	vezes	por	

dia	do	que	um	adulto.	Gosta	de	ficar	em	pé	apoiando-se	nos	móveis	ou	nas	

pessoas.	Engatinha	ou	anda	com	apoio.

De	 13	 a	 18	meses	 –	 A	 criança	 está	 cada	 vez	mais	

independente,	quer	comer	sozinha	e	já	se	reconhece	

no	espelho.	Anda	alguns	passos	sem	ajuda,	mas	sem-

pre	busca	o	olhar	dos	pais	ou	familiares.	Fala	algumas	

palavras	e,	às	vezes,	frases	de	duas	ou	três	palavras.	

Brinca	com	brinquedos	e	pode	ter	até	preferência	por	

algum	deles.

De	19	meses	a	dois	anos	–	A	criança	já	

anda	com	segurança,	dá	pequenas	cor-

ridas,	sobe	e	desce	escadas.	Ela	brinca	

com	vários	brinquedos	e	aceita	a	com-

panhia	de	outras	 crianças;	porém	cos-

tuma	 brincar	 sozinha.	 Já	 tem	 vontade	

própria	 e	 fala	muito	 a	 palavra	 “não”.	

Sobe	e	mexe	em	tudo	o	que	ela	alcan-

ça.	Os	 pais	 devem	 ter	 cuidado	 com	 o	

fogo	e	os	cabos	de	panelas.

De	 dois	 a	 três	 anos	 –	 A	 criança	 gosta	

de	ajudar	a	se	vestir.	Está	ficando	sabi-

da.	Dá	nomes	aos	objetos,	diz	seu	pró-

prio	nome	e	fala	“meu”,	dirigindo-se	às	

coisas	que	lhe	pertencem.	A	mãe	deve	

começar	 a	 tirar	 a	 fralda	 aos	 poucos	 e	

ensiná-la,	 com	muita	 paciência,	 a	 usar	

o	penico.	Ela	já	demonstra	suas	alegrias,	

tristezas	e	raivas.	Gosta	de	ouvir	histó-

rias	e	está	cheia	de	perguntas.
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De	três	a	quatro	anos	–	Nesta	fase	a	criança	

gosta	de	brincar	com	outras	crianças.	Tem	

interesse	em	aprender	sobre	 tudo	o	que	a	

cerca,	 inclusive	contar	e	 reconhecer	as	co-

res.	Ajuda	a	vestir-se	e	a	calçar	os	sapatos.	

Brinca	imitando	as	situações	do	seu	cotidia-

no	e	os	seus	pais.

De	quatro	a	seis	anos	–	A	criança	gosta	de	ouvir	

histórias,	aprender	canções,	ver	livros	e	revistas.	

Veste-se	 e	 toma	 banho	 sozinha.	 Escolhe	 suas	

roupas,	 sua	 comida	e	 seus	 amigos.	Consegue	

correr	e	pular.	Gosta	de	expressar	as	suas	ideias,	

comentar	o	seu	cotidiano	e,	às	vezes,	contar	ou	

inventar	histórias.

 
Veja com seria...

Para	saber	mais	sobre	o	desenvolvimento	das	crianças,	veja	o	filme	

Uma lição de amor	(do	original	em	inglês,	I am Sam),	da	diretora	

Jessie	Nelson.

Neste	filme,	Sam	(interpretado	por	Sean	Penn)	é	um	homem	com	

deficiência	mental	que	cria	sua	filha,	Lucy	(Dakota	Fanning),	com	

uma	grande	ajuda	de	seus	amigos.	Porém,	assim	que	faz	sete	anos,	

Lucy	começa	a	ultrapassar	intelectualmente	seu	pai	e	essa	situação	

chama	a	atenção	da	sociedade.

Diante	da	situação	de	Sam	e	Lucy,	fica	claro	que	os	indivíduos	têm	

particularidades	 no	 desenvolvimento	 e	 como	 as	 experiências	 de	

vida	influenciam	no	tempo	de	duração	de	cada	fase.

	

Por	fim,	podemos	dizer	que	as	etapas	do	desenvolvimento	infantil	podem	

ser	classificadas	de	acordo	com	a	idade	da	criança	ou	pelas	habilidades	por	

ela	adquiridas.	Notamos	também	que	algumas	características	são	peculiares	

a	cada	uma	das	fases,	sendo	a	família	indispensável	em	todas	elas.
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Atividade 4

Atende ao Objetivo 3 e à Competência 1

De	acordo	com	as	etapas	do	desenvolvimento	infantil,	relacione	a	coluna	da	

esquerda	com	as	características	de	cada	etapa	na	coluna	da	direita.

a)	 Começa	a	querer	provar	outros	ali-

mentos,	mesmo	 estando	 em	 fase	

de	amamentação.

b)	 A	mãe	deve	começar	a	tirar	a	fralda	

aos	poucos	e	a	ensinar,	com	muita	

paciência,	a	usar	o	penico.

c)	 Gosta	de	imitar	os	pais,	bate	palmas	

e	engatinha	ou	anda	com	apoio.

d)	 Brinca	imitando	as	situações	do	seu	

cotidiano	e	os	seus	pais.

e)	 Fala	algumas	palavras	e,	às	vezes,	fra-

ses	de	duas	ou	três	palavras.

f)	 Gosta	 de	 ouvir	 histórias,	 aprender	

canções,	ver	livros	e	revistas.

g)	 Já	anda	com	segurança,	dá	peque-

nas	corridas,	sobe	e	desce	escadas.

h)	 Gosta	de	ficar	em	várias	posições	e	

olhar	para	objetos	coloridos.

i)	 Olha	para	quem	a	observa	e	respon-

de	 com	 balbucios	 quando	 alguém	

conversa	com	ela.

j)	 Deve	começar	a	mamar.

k)	 Vira	 a	 cabeça	 na	 direção	 de	 uma	

voz	ou	objeto	sonoro.

1.	 Ao	nascer

2.	 De	um	a	dois	meses

3.	 De	três	a	quatro	meses

4.	 De	cinco	a	seis	meses

5.	 De	sete	a	nove	meses

6.	 De	10	a	12	meses

7.	 De	13	a	18	meses

8.	 De	19	meses	a	dois	anos

9.	 De	dois	a	três	anos

10.	De	três	a	quatro	anos

11.	De	quatro	a	seis	anos|
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Aumento médio mensal do peso e estatura 
no primeiro ano de vida

Bem,	agora	que	você	consegue	distinguir	as	fases	do	desenvolvimento	da	

criança,	veremos	como	utilizar	duas	características	que	nos	ajudarão	a	avaliar	

a	saúde	da	criança.	Elas	são:	o	peso	e	a	estatura.

No	primeiro	ano	de	vida,	a	criança	apresenta	um	acelerado	ganho	ponderal	

que	desacelera,	gradativamente,	no	segundo	ano	de	vida.	Esse	ganho	de	

peso	continua	assim,	desacelerando,	até	a	adolescência,	quando	volta	a	ace-

lerar	até	a	fase	adulta.

O	peso	médio	da	criança	ao	nascimento	é	em	torno	de	3.000	g,	ou	3	kg,	

e	aos	seis	meses	de	vida	esse	peso	já	deve	ter	duplicado.	Ou	seja,	com	seis	

meses,	a	criança	deve	pesar,	em	média,	seis	quilos.	Ao	final	do	primeiro	ano	

de	vida,	o	peso	 inicial	 terá	 triplicado,	chegando	ao	quádruplo	ao	final	do	

segundo	ano.

Em	relação	à	estatura,	as	crianças	nascem,	em	média,	com	50	cm	e	apresen-

tam	um	ganho	estatural	mais	estável	que	o	peso.

Agora	você	vai	aprender	como	interpretar	a	tabela	de	ganho	ponderal	no	

primeiro	ano	de	vida.	Preste	atenção	nas	Tabelas 2.1	e	2.2	e	nos	exemplos	

a	seguir.

Tabela 2.1: Ganho ponderal no primeiro ano de vida da criança

Idade Peso

1º trimestre 700g/mês

2º trimestre 600g/mês

3º trimestre 500g/mês

4º trimestre 400g/mês

Ponderal
Do	latim	ponderale,	quer	
dizer	relativo	a	peso.	Logo,	
ganho	ponderal	quer	dizer	
ganho	de	peso.

Glossário
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Tabela 2.2: Aumento médio da estatura da criança, por semestre, 
até os três anos de vida

Idade Estatura

Ao nascer +/– 50cm

Durante o 1º semestre 15 cm

Durante o 2º semestre 10 cm

Durante os 2 anos 10 cm

Durante os 3 anos 10 cm

 

Exemplo 1:

Por	exemplo:	para	estimar	o	peso	de	uma	criança	que	nasceu	com	3.000	g	

(3	kg)	quando	ela	atingir	oito	meses:

1.	 Com	oito	meses,	quer	dizer	que	ela	passou	pelos	1º	e	2º	trimestres	mais	

dois	meses	do	3º	trimestre;

2.	 Assim,	ao	passar	pelo	1º	trimestre,	ela	ganhará	2.100	g	(700	x	3	=	2.100);

3.	 Passando	pelo	2º	trimestre,	ganhará	1.800	g	(600	x	3	=	1.800);

4.	 Pelos	dois	meses	do	3º	trimestre,	ganhará	mais	1.000	g	(500	x	2	=	1.000);

5.	 Então,	 aos	oito	meses,	 ele	 pesará	7.900	g	 (3.000	+	2.100	+	1.800	+	

1.000	=	79.000),	ou	seja,	7,9	kg.

Exemplo 2:

Se	quiser	saber	a	estatura	de	uma	criança	até	os	três	anos	de	idade,	basta	

seguir	o	mesmo	raciocínio.	Por	exemplo,	qual	será	a	estatura	de	um	bebê	

que	nasceu	com	54	cm	aos	12	meses?
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1.	 Com	12	meses	que	dizer	que	ele	passou	pelo	1º	e	2º	semestres;

2.	 Ao	passar	pelo	1º	semestre,	ela	ganhará	15	cm;

3.	 Passando	pelo	2º	semestre,	ela	ganhará	10	cm;

4.	 Então,	aos	12	meses,	medirá	79	cm	(54	cm	do	nascimento	+	15	cm	do	

primeiro	semestre	+	10	cm	do	segundo	semestre	=	79	cm).

Atividade 5

Atende ao Objetivo 4 e à Competência 1

Utilizando	os	conhecimentos	aprendidos	neste	tema,	resolva	os	dois	casos	

propostos	a	seguir.

1.	 Quanto	deve	estar	pesando	e	medindo	um	bebê	de	seis	meses	de	idade	

que	nasceu	com	52	cm	e	3.200	g?

2.	 Quanto	deve	estar	pesando	e	medindo	um	bebê	de	12	meses	de	idade	que	

nasceu	com	49	cm	e	2.800	g?	
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Figura 2.4: A altura é um excelente parâmetro para acompanhar o desenvolvimento 
infantil.

Bem,	acabamos	de	ver	como	estimar	o	peso	de	uma	criança	até	os	12	meses	

e	sua	altura	até	os	três	anos.	Agora,	veremos	como	podemos	calcular	o	peso	

estimado	de	uma	criança	a	partir	do	primeiro	ano	de	vida.	Para	isso,	utiliza-

remos	a	seguinte	fórmula:

P	=	(n	x	2)	+	9.	Onde:

•	 P	é	o	peso	estimado;

•	 n	é	a	idade.

Veja	com	aplicar	essa	fórmula.

Exemplo:

Uma	criança	de	quatro	anos	deve	estar	pesando	aproximadamente:

P	=	(n	x	2)	+	9

P	=	(4	x	2)	+	9

P	=	8	+9	

P	=	17	kg
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Já	a	partir	dos	três	anos	de	idade,	podemos	calcular	a	estatura	estimada	de	

uma	criança	utilizando	a	seguinte	fórmula:

E	=	(n	–	3)	x	6	+	95.	Onde:

•	 E	é	a	estatura	estimada;

•	 n	é	a	idade.

Veja	com	aplicar	essa	fórmula.

Exemplo:

Uma	criança	de	quatro	anos	deve	estar	medindo	aproximadamente:

E	=	(n	–	3)	x	6	+	95

E	=	(4	–	3)	x	6	+	95

E	=	1	x	6	+	95

E	=	6	+	95

E	=	101	cm

Agora	é	a	sua	vez!	Pratique	a	utilização	dessas	fórmulas	na	atividade	a	seguir.

Atividade 6

Atende ao Objetivo 4 e à Competência 1

Para	verificar	se	essas	crianças	estão	crescendo	dentro	do	previsto,	faça	os	

dois	exercícios	propostos	a	seguir.
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1.	 Quanto	deve	estar	pesando	e	medindo	uma	criança	de	cinco	anos	de	

idade,	aproximadamente?

2.	 Quanto	deve	estar	pesando	e	medindo	uma	criança	de	oito	anos	de	ida-

de,	aproximadamente?

Resumo

Ao	findar	a	apresentação	deste	tema,	podemos	observar	que:

•	 O	Brasil,	por	meio	do	Ministério	da	Saúde,	desenvolve	o	Programa	de	

Assistência	Integral	à	Saúde	da	Criança	(PAISC),	que	implementa	o	acom-

panhamento	do	crescimento	e	desenvolvimento	infantil.

•	 Crescimento	é	diferente	de	desenvolvimento,	pois	o	crescimento	é	o	au-

mento	do	corpo	físico	da	criança,	e	o	desenvolvimento	é	o	avanço	em	

estágios	de	complexidade	das	habilidades	adquiridas	por	ela.	O	acompa-

nhamento	desses	parâmetros	é	muito	importante	para	garantir	a	saúde	

e	o	bem-estar	das	crianças.

•	 Desde	o	nascimento,	as	crianças	apresentam	uma	sequência	de	desen-

volvimento,	que	pode	ser	dividida	em	etapas	de	acordo	com	as	habilida-

des	adquiridas	durante	o	crescimento.

•	 Tanto	 o	 crescimento	 quanto	 o	 desenvolvimento	 são	 influenciados	 por	

fatores	intrínsecos	e	extrínsecos.
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•	 O	aumento	médio	do	peso	e	da	estatura	pode	ser	estimado	pela	aplica-

ção	de	tabelas	padronizadas	e	de	fórmulas	específicas.

Informação sobre a próxima aula

Agora	que	vimos	a	importância	do	acompanhamento	do	crescimento	e	de-

senvolvimento	das	crianças,	no	próximo	tema	estudaremos	os	agravos	à	saú-

de	da	criança.

Respostas das atividades

Atividade 1

Atividade 2

a)	 Crescimento

b)	 Desenvolvimento

c)	 Desenvolvimento

d)	 Crescimento
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Atividade 3

(3)	a	criança	adquire	habilidades,	como	sor-

rir,	sentar	e	engatinhar.

(5)	a	criança	apresenta	um	avanço	contínuo	

no	desenvolvimento	das	habilidades.

(1)	fase	que	vai	da	concepção	ao	nascimento.

(4)	inicia	quando	a	criança	começa	a	andar	

e	vai	até	a	sua	entrada	na	escola.

(1)	nesta	fase,	a	criança	apresenta	uma	rá-

pida	taxa	de	crescimento	e	é	totalmente	

dependente	da	mãe.

(6)	fase	da	redefinição	do	autoconhecimento.

(2)	 caracterizada	 pela	 adaptação	 à	 vida	

extra-uterina.

(3)	a	principal	alimentação	é	o	leite.

(2)	 é	 compreendida	 desde	 o	 nascimento	

até	os	29	dias	de	vida.

(4)	essa	fase	pode	ser	subdividida	em	fase	

de	toddler	e	fase	pré-escolar.

(5)	 a	 criança	 está	 centralizada	 no	mundo	

dos	relacionamentos	próprios.

(6)	é	o	período	de	transição,	em	que	a	ma-

turação	 biológica	 e	 da	 personalidade	

são	 acompanhadas	 por	 desordens	 físi-

cas	e	emocionais.

(1)	Pré-natal

(2)	Período	neonatal

(3)	Lactente

(4)	Fase	inicial	da	infância

(5)	Fase	intermediária		

da	infância

(6)	Fase	tardia	da	infância
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Atividade 4

1	–	h.

2	–	j.

3	–	i.

4	–	k.

5	–	a.

6	–	c.

7	–	e.

8	–	g.

9	–	b.

10	–	d.

1	–	f.

Atividade 5

1.	 O	bebê	estará	pesando	7.100	g	e	medindo	67	cm,	aproximadamente.

2.	 O	bebê	estará	pesando	9.400	g	e	medindo	74	cm,	aproximadamente.

Atividade 6

1.	 A	criança	deve	estar	pesando19	kg	e	medindo	107	cm,	aproximadamente.

2.	 A	criança	deve	estar	pesando	25	kg	e	medindo	125	cm,	aproximada-

mente.
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