
D E  0  A  3 0  M E S E S

Perfis do desenvolvimento



Do nascimento ao primeiro mês

 Comer: 

➢ 6 a 8 mamadas a cada 24 horas no começo deste período: mais 
tarde o número será reduzido para 5 ou 6;

➢ Bebe de 90 a 240 mililitros de leite (peito ou pó) por mamada;

➢ Leva de 25 a 30 minutos para completar a mamada;

➢ Demonstra estar com fome através do choro.



Do nascimento ao primeiro mês

 Dormir:

➢ Tem 4 a 6 períodos de sono  a cada 24 horas: um deles demora 5 
a 7 horas;

➢ Adormece ao final de um acalanto;

➢ Chora antes de adormecer (e geralmente para quando seguro no 
colo e balançado)



Do nascimento ao primeiro mês

 Banho, Vestir e Higiene:

➢ Demonstra a necessidade de trocar de fralda através do choro 
(se o chorar não parar após a troca, outra razão para o choro 
deve ser encontrada);

➢ Curte o banho: mantém os olhos abertos e dá outras indicações 
de prazer quando colocado em água morna;

➢ Demonstra desprazer quando as roupas são tiradas pela cabeça

➢ Gosta de ser firmemente envolto em panos e cobertor;

➢ Defeca de 1 a 4 vezes por dia.



Do nascimento ao primeiro mês

 Brincar e atividades sociais:
➢ Gosta de luz e de cores; pode reclamar se for retirado da presença da luz
➢ Olha fixo para rostos dentro de um campo visual bem próximo (20 a 

25cm)
➢ Demonstra a necessidade de ser estimulado socialmente através do 

choro; para de chorar quando pego no colo ou quando colocado perto de 
vozes e movimento;

➢ Fica tranquilo se posto de barriga pra cima por boa parte do tempo;
➢ Antes de ser pego no colo, gosta de ser ‘’dado o aviso’’ através de ser 

tocado ou  de que conversem com ele;
➢ Gosta bastante de ser tocado, acariciado e pego, mas pode tornar 

‘’reclamão’’ se lhe é feito em excesso;
➢ Gosta de ficar cara-a-cara com adulto;
➢ Torna-se menos reclamão se a TV, secador de cabelo ou aspirador estão 

ligados.



Do nascimento ao primeiro mês

 Fique alerta se com um mês a criança NÃO:

➢ Demonstra alarme ou resposta de susto a barulhos altos;

➢ Suga e engole com facilidade;

➢ Ganha peso, altura e circunferência craniana;

➢ Segura com a mesma força ambas as mãos;

➢ Faz contato olho-a-olho quando acordado e quando pego no 
colo;

➢ Vira a cabeça de um lado a outro quando posto de bruços.



De um  a quatro meses

 Comer:

➢ Mama de 3 a 4 vezes por dia;

➢ Começa a reclamar antes de mamadas antecipadas; nem sempre 
chora para demonstrar fome;

➢ Precisa de pouca ajuda para levar o bico à boca; começa a ajudar 
ao usar as próprias mãos para guiar o bico;

➢ Suga vigorosamente; pode se engasgar de vez em quando com o 
vigor e entusiasmo ao sugar;

➢ Torna-se impaciente se a mamadeira ou o peito continua a ser 
oferecido após a fome ter sido saciada;

➢ Começa a aceitar pequenas quantidades de comida pastosa 
quando posta bem ao final da língua ( se posta na ponta será 
cuspida).



De um  a quatro meses

 Dormir:

➢ Adormece frequentemente pela noite logo após a mamada do 
início da noite;

➢ Começa a dormir durante a noite; muitos bebês não dormem 
por mais de 6 horas seguidas durante muitos meses por vir;

➢ Tem uma média de 14 a17 horas de sono por dia: 
frequentemente acorda 2 ou3 vezes durante o dia;

➢ Começa a chupar os dedos;

➢ Começa a se auto-entreter antes de dormir (“fala”, brinca com as 
mãos., etc.)



De um  a quatro meses

 Banho, Vestir e Higiene:

➢ Curte o banho: chuta, ri e espirra água;

➢ Defeca 1 ou 2 vezes por dia; vira e mexe “pula” um dia;

➢ Estabelece um tempo regular para defecar de acordo com seu 
próprio padrão.



De um  a quatro meses

 Brincar e Atividades Sociais:

➢ Passa os períodos em que está acordado em atividade física: 
chuta, vira a cabeça de lado a lado, agarra objetos

➢ Torna-se tagarela: mostra prazer em vocalizar

➢ Gosta que cantem para ele ou que falem com ele, e pode chorar 
quando a interação social termina;

➢ Aparenta feliz quando está acordado e sozinho por períodos 
curtos de tempo.



De um  a quatro meses

• Fique alerta se aos quatro meses a criança NÃO:

➢ Continuar a mostrar aumneto de peso, altura e circunferência 
craniana de forma estável;

➢ Sorrir em resposta a sorrisos de outros ( o sorriso social é 
considerado um marco altamente importante e significativo do 
desenvolvimento);

➢ Segue um objeto em movimento com os olhos;

➢ Traz as mãos juntas sobre a altura do peito

➢ Vira a cabeça para localizar sons;

➢ Começa a levantar a cabeça e a parte superior do tronco quando 
colocado de bruços;

➢ Tenta alcançar objetos ou pessoas familiares.



De quatro a oito meses

 Comer:

➢ Ajusta os horários das mamadas ao esquema da família; 
geralmente toma 3 ou 4 mamadeiras por dia, dependendo do 
esquema do sono;

➢ Mostra interesse em atividades de comer: tenta alcançar a xícara 
e a colher enquanto é alimentado;

➢ É capaz de esperar por meia hora ou mais pela comida depois 
que acorda, pela manhã

➢ Tem menos necessidade de sugar: começa a gostar de comidas 
solídas se bem picadinhas

➢ Fecha a boca firmemente ou vira a cabeça pro lado quando a 
fome está satisfeita.



De quatro a oito meses

 Dormir:

➢ Acorda entre 6 e 8 da manhã: geralmente adormece logo após a 
mamada noturna;

➢ Não acorda mais para mamar de madrugada;

➢ Dorme durante 11 a 13 horas no decorrer da noite;

➢ Tira 2 ou 3 cochilos durante o dia (com grandes variações).



De quatro a oito meses

 Banho, Vestir, Higiene:

➢ Curte estar sem roupas

➢ Espirra água vigorosamente com as mãos e pés;

➢ Mãos movem-se constantemente: nada que esteja ao seu 
alcance está a salvo de ser espirrado ou jogado no chão

➢ Tira as próprias meias; brinca com barbantes e botões e velcros
de sua roupa;

➢ Urina sempre em quantidade; as meninas tendem a ter 
intervalos maiores entre as urinadas.



De quatro a oito meses

 Brincar e Atividades Sociais:
➢ Gosta de deitar de barriga para cima: curva as costas, chuta, estica 

as pernas para cima, agarra os pés e os traz à boca;
➢ Olha para as próprias mãos com interesse e fascínio: pode 

balbuciar ou fixar o olhar nelas intencionalmente;
➢ Gosta de brincar com os brinquedos que fazem barulho e que 

sejam macios, e com chocalhos: coloca-os na boca, morde-os e 
chupa-os;

➢ “Fala” consigo mesmo, alegremente: gargareja, geme, faz 
barulhinhos, gritinhos,etc

➢ Diferencia entre as pessoas: é alegre com os que lhe são familiares, 
e ansioso a respeito, ou ignora, outros;

➢ Gosta de atividades rítmicas: ser balançado, suspenso e sacudido 
levemente.



De quatro a oito meses

 Fique alerta se  aos oito meses a criança NÃO:
➢ Mostra um crescimento estável no peso, altura e circunferência 

craniana (tanto muito rápido como muito devagar)
➢ Explora as próprias mãos e objetos postos em suas mãos
➢ Segura e sacode um chocalho
➢ Sorri, baba e ri alto
➢ Procura por objetos escondidos;
➢ Usa o dedo e o polegar (agarrar em pinça) para pegar objetos
➢ Joga jogos de esconder e procurar;
➢ Parece interessado em barulhos novos ou diferentes;
➢ Tenta alcançar e agarrar objetos
➢ Senta sozinho
➢ Começa a comer comida sólida



De oito a doze meses

 Comer:

➢ Come três refeições por dia com um lanche no meio da manhã ou no 
meio da tarde;

➢ Começa a recusar a mamadeira (se ainda não aconteceu);

➢ Tem bom apetite;

➢ Gosta de beber na caneca; segura a caneca. Vira a cabeça para trás 
para aproveitar até o último golinho;

➢ Começa a comer coisas de comer com os dedos; tira a comida da boca, 
olha para ela, e come de novo;

➢ Desenvolve o gosto por certas comidas (fica mais seletivo)

➢ Bastante ativo: suas mãos podem estar tão ocupadas que um 
brinquedo seria necessário para cada mão para que se previna que a 
caneca ou o prato caia no chão ou seja virado de cabeça para baixo.



De oito a doze meses

 Dormir:

➢ Boa-vontade para ir para a cama; pode não dormir 
imediatamente mas ficará jogando ou andando pelo quarto, e 
então adormece por cima dos lençóis;

➢ Dorme até 6 ou 8 horas da manhã

➢ Joga sozinho e quieto por 15 a 30 minutos após acordar; então 
começa a fazer barulhos que chamam a atenção, mostrando o 
desejo de estar acordado e ativo;

➢ Brinca ativamente no berço quando acorda, o berço dever ser 
bem baixo;

➢ Tira uma soneca a tarde.



De oito a doze meses

 Banho, Vestir e Higiene:

➢ Gosta da hora do banho: brinca com a esponja, sabão e 
brinquedos de água;

➢ Adora deixar a água cair da esponja e apertar a esponja;

➢ Interessa-se por tirar chapéus da cabeça, tira meias e sapatos

➢ Reclama quando precisa ser trocado; pode tirar suas próprias 
fraldas;

➢ Coopera até certo ponto em se vestir:ajuda a pôr os braços nos 
buracos das mangas, pode até esticar as pernas para a calça;

➢ Defeca 1 ou 2 vezes por dia;

➢ Às vezes acorda seco após uma soneca



De oito a doze meses

 Brincar e Atividades Sociais:

➢ Gosta de todas as atividades motoras grossas: pular para cair em pé, 
“velejar”, ficar de pé. Alguns andam nesta época.

➢ Gosta de pôr coisas na cabeça: cesta, caneca, acha engraçado e espera 
que as pessoas notem e riam

➢ Põe objetos dentro e fora uns dos outros: peças nas panelas, etc;

➢ Gosta de se esconder atrás de móveis e que perguntem aonde está;

➢ Joga as coisas no chão e espera que elas lhe sejam retornadas;

➢ Mostra interesse em abrir e fechar portas e armários;

➢ Dá um objeto a um adulto ,quando requisitado; espera t~e-lo devolvido 
imediatamente;

➢ Corresponde ao “não” ao parar o que estiver fazendo, mas pode sorrir, 
rir e continuar a fazer o que estiver fazendo, fazendo do “não” um jogo.



De oito a doze meses

 Fique alerta se aos doze meses a criança NÃO:

➢ Piscar quando objetos rápidos lhe cruzarem os olhos;

➢ Tiver dentes;

➢ Imitar os sons simples;

➢ Obedecer a simples comandos verbais: vem, não,tchau;

➢ Se apoiar para ficar de pé;

➢ Transferir objetos de uma mão à outra;

➢ Mostrar ansiedade quanto a estranhos;

➢ Interagir brincalhonamente com os pais, parentes, babás;

➢ Alimentar a si mesmo: segurar a mamadeira ou caneca, pegar e 
comer a comida com os dedos;

➢ Rastejar ou engatinhar.



De um a dois anos

 Comer:

➢ Diminui o apetite; o almoço é geralmente a comida preferida do 
dia

➢ Às vezes descrito como um “chato” para comer

➢ Às vezes segura a comida na boca sem engolí-la, o que indica 
que a criança não quer mais ou não precisa;

➢ Usa a colher com certa habilidade (se estiver com fome e 
interessada na comida)

➢ Tem bom controle da caneca: levanta-a, bebe, coloca-a de volta, 
segura-a com uma mão;

➢ Ajuda a si mesmo a comer; alguns com ajuda



De um a dois anos

 Dormir:

➢ Adormece por volta de 8 a 9 horas da noite, mas pode dormir 
mais cedo se não tiver dormido a tarde;

➢ Pede muitas coisas na hora de dormir (brinquedos, livros, 
cobertor);

➢ Tem alguns problemas em dormir: muita energia em pular e 
balançar, chamar pela, pedir uma bebida, insistir em ser levado 
ao banheiro, fazer e refazer a cama, etc



De um a dois anos

 Banho, Vestir, Higiene:

➢ Tenta se banhar sozinho, brinca com a esponja e sabão;

➢ Tira os sapatos, meias, algumas calças; tentase vestir, geralmente 
sem sucesso; tenta pôr os dois pés em um lado da calça, põe a 
camisa ao contrário, etc;

➢ Ajuda a ser vestido: braços nas mangas, levanta os pés para por 
as meias;

➢ Deixa os pais ou babá saber a hora de trocar a fralda;

➢ Começa a ganhar controle sobre fezes e o xixi. Completa o 
controle só lá pelos 3 anos. O treinamento pode começar por 
volta de 1 ano.



De um a dois anos

 Brincar e Atividades Sociais: 

➢ Desenvolve sentidos de propriedade e direitos: “meu” é falado o tempo todo. 
Dificuldade em compartilhar;

➢ Gosta de ajudar, mas cria problemas quando deixado sozinho: acidentes;

➢ Gosta de falar sobre gravuras, gosta de repetição;

➢ Gosta de andar, para frequentemente para olhar as coisas 
(balanços,pedras,insetos), se abaixa para vê-los, fala um bocado sem nenhum 
interesse real em chegar a lugar algum;

➢ Ainda joga ou brinca sozinho a maior parte do tempo, mas já mostra interesse em 
outras crianças.Observa um bocado;

➢ Na hora de dormir, quer a porta aberta ou luz no quarto. Sente-se mais seguro e 
capaz de adormecer;

➢ Continua as sonecas, que se muito longas ou curtas interferirão com o dormir;

➢ Acorda devagar da soneca, não pode ser apressado ou afobado em alguma 
atividade nesta hora.



De um a dois anos

 Fique alerta se aos 18 meses a criança NÃO:

➢ Tentar falar ou repetir palavras;

➢ Entender algumas palavras novas;

➢ Responder a questões simples com sim ou não

➢ Caminhar sozinho (ou com pouca ajuda)

➢ Exibir uma variedade de moções: raiva, alegria, medo;

➢ Mostrar interesse em gravuras;

➢ Reconhecer-se no espelho;

➢ Tentar se alimentar: segurar a caneca na boca e beber.



De um a dois anos

 Fique alerta se aos 30 meses a criança NÃO:

➢ Verbalizar desejos e necessidades;

➢ Falar em 2 ou 3 frases;

➢ Seguir uma série de dois comandos simples;

➢ Gostar que lhe leiam histórias;

➢ Evitar esbarrar em objetos;

➢ Subir e descer escadas segurando a mão do adulto;

➢ Atirar uma bola;

➢ Mastigar a comida: comer pequenos pedaços de frutas e carne;

➢ Ajudar a tirar suas roupas, sapatos e meias.


