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Uma  sociedade  desenvolvida  é  o  resultado 
de  sua  atenção  ao  desenvolvimento  da  criança, 
que por  sua  vez,  é  o  único  investimento  seguro 

na qualidade  de  vida. 



Art. 4° -  É  dever  da  família,  da  comunidade,  da 
sociedade  em  geral  e  do  Poder Público  assegurar, 
com  absoluta  prioridade,  a  efetivação  dos  direitos 
referentes  à  vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à 
educação,  ao  esporte,  ao  lazer,  à  profissionalização, 
à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  
à  convivência  familiar  e  comunitária.  

Dos direitos fundamentais, 
    cap. I  - do direito à vida e à saúde: 

Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  



Art. 7° -  A  criança  e  o  adolescente  têm  direito  a  
proteção  à  vida  e  à saúde,  mediante  a  efetivação 
de  políticas  sociais  públicas  que  permitam  o  
nascimento  e  o  desenvolvimento  sadio  e 
harmonioso,  em  condições  dignas  de  existência.  

Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  



■ Crescimento  implica   divisão  e  aumento 
    de  tamanho  celular  (hiperplasia  e    
    hipertrofia) e  conseqüente  aumento  de     
    massa  corpórea que  pode  ser  medida  em    
    unidades  tais como  g/dia,  kg/ano,  cm/mês,     
    cm/ano. 
  
■ Desenvolvimento  engloba  outros  aspectos 
   de  diferenciação  relacionados  ao    
   aprendizado e aquisição  de  funções que  
   levam a capacidade progressiva de executar 
   tarefas cada vez mais complexas.  
.  



■ Repleção:  predomínio  dos  diâmetros  transversais, 
    com acúmulo fácil de gordura (impressão de enchimento): 
    ocorre de  zero a dois anos  e no  início da puberdade  

■ Estirão:  há uma falsa impressão de emagrecimento: 
    há dois períodos de estirão, dois a cinco anos de idade, 
    e durante a plenitude dos fenômenos pubertários. 
 



Desenvolvimento  da  Criança 

Dimensão biológica Dimensão psicológica 

Determinantes  Sociais,  Econômicos 
                    e  Culturais 
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■ As  necessidades  biológicas  e  psicossociais 
   da  criança  devem  ser  satisfeitas  em  cada 
   etapa  do  seu  processo  de  crescimento  e 
   desenvolvimento,  desde  a  concepção  até 
   a  vida  adulta. 
 
■ Cada  etapa  apoia  nas aquisições  da  fase    
   precedente  e condiciona  a  seguinte. 



O  real  começo  e,  talvez,  os  eventos  mais  críticos 
de  nossas  vidas  acontecem  por  ocasião  da 

fecundação. Neste  momento,  o  novo  indivíduo 
herda  um  programa  genético  básico,  do  qual 

determinará  melhores  ou  piores  chances  de  um 
desenvolvimento  normal. 

 



O  desenvolvimento  global  de  uma  
criança  é  uma  dança  delicada  entre  

a   genética  e  o  meio  ambiente.  



A  maior parte  do  desenvolvimento do cérebro 
acontece  antes que  a  criança  atinja  três anos 
de  idade. Em  um  curto período  de  36 meses, 

as  crianças  desenvolvem  suas  habilidades 
de  pensar  e  falar,  aprender  e  raciocinar, 
e  lançam  os  alicerces  para  seus  valores 

e  comportamentos  sociais  quando  adultos. 



Ao  nascer,  um  bebê  possui  cerca  de  100  bilhões 
de  células  cerebrais.  Em  sua  maioria,  essas  células 

não  estão  conectadas  entre  si,  e  não  funcionam 
isoladamente.  Precisam  ser  organizadas  em  redes 

que  exigem  trilhões  de  conexões  ou  sinapses  entre elas. 





Há  períodos  na  vida  em que  o cérebro 
se  encontra  particularmente  aberto  a  

novas experiências,  e  especialmente 
capaz  de  beneficiar-se  delas.  

 





A  maleabilidade  do  cérebro  também  significa 
que  existem  momentos  em  que  experiências  

negativas  ou  a  ausência  de estimulação  
positiva ou  adequada  têm  maior  probabilidade  

de  causar  efeitos  graves  e  permanentes.  
 



O  desenvolvimento  infantil   pode   ser 
intensificado  por  meio  de  programas adequados,  

oportunos  e  de  qualidade, que  ofereçam  
experiências  positivas  para  as  crianças 

 e  apoio para os pais.  



Cuidados  e  estimulação  precoces  causam 
um  impacto  decisivo  e  duradouro na 

transição de  uma  criança  para  a  idade 
adulta,  tanto no  desenvolvimento  de  suas   
habilidades  de aprendizagem  quanto  na 
capacidade  de  controlar  suas  emoções. 



Quanto menor, mais vulnerável é a criança e 
mais sofrerá o impacto  negativo ou positivo 
dos  adultos  que  se  relacionam  com  ela. 

O professor de melhor qualificação deve ser 
aquele que trabalha com a criança menor. 
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Curvas clássicas de crescimento 
em meninos e meninas (Tanner 1966) 



Tipos de crescimento 



Para  a  avaliação  do  desenvolvimento  da  criança 
utilizamos os dados:  perímetro cefálico,  
                                   peso,   
                                   estatura  e  
                                   atividade 
que devem ser registrados na 

Avaliação  do  desenvolvimento 









Peso: Ao nascimento:  ±  3.300g 
           Dobra:              4 ½  -  5º mês 
           Triplica:            1  ano = 10 kg 
           Quadruplica:     2  anos = 12 kg 

Ganho de peso diário: 
 1º  trimestre:  25  -  30  g/dia  -  700 g/mês 
 2º  trimestre:  20 g/dia   -   500  a  600 g/mês 
 3º  trimestre:  15 g/dia   -   400  a  500 g/mês 
 4º  trimestre:  10 g/dia   -   300  a  400 g/mês 

 
Cálculo  peso  dos  2 – 8  anos:  P = [i (anos)-1] x 2  + 10 

Dados  antropométricos  médios:  



Estatura:  Nascimento         50 cm 
                       1º  semestre         cresce  15 cm 
                       2º  semestre         cresce  10 cm    
                       Final do  1º ano   estatura  =  75 cm 
                       Segundo  ano       cresce  10 cm 
                       Terceiro  ano       cresce  10 cm 
                        Estatura com 3 anos  =  95cm 
                        Dos  3 aos 12  anos:  Cresce  ±  6 cm/ano 
 
Cálculo estatura 3 - 12  anos:  E = [i (anos) -3] x 6 + 95 

Dados  antropométricos  médios: 



Perímetro  cefálico:  
          Nascimento:   34 – 36 cm 

  1º  trimestre:  2 cm/mês  =    6 cm 
  2º  trimestre:  1 cm/mês  =    3 cm 
  2º  semestre:   0,5 cm/mês = 3 cm 
                      Primeiro  ano: 12 cm 

 

Dados antropométricos médios: 



Novas curvas de crescimento 



Novas curvas de crescimento 



Avaliação  do  crescimento 









Curvas  de  crescimento 

























Há  uma  progressão   cefalocaudal   do  
desenvolvimento durante a vida do indivíduo. 
 
Exemplo: 
               - firma  a  cabeça  aos  três  meses 
               - senta  aos  seis  meses 
               - engatinha  aos  nove  meses 
               - anda  com  um  ano 

Desenvolvimento   motor 















•  Neonatal – 0 a 28 dias 
•  Infância 
    - lactente: 29 dias a 2 anos de idade, exclusive; 
    - pré-escolar: 2 anos a 6 anos de idade, exclusive; 
    - escolar: 6 anos a 10 anos de idade, exclusive; 
•  Adolescência 
    - pré-puberal: 10 anos a 12-14 anos de idade; 
    - puberal: 12-14 anos a 14-16 anos de idade; 
    - pós-puberal: 14-16 anos a 18-20 anos. 
 

Delimitação dos grupos etários: 







Estadiamento puberal (Tanner) 



Estudos  indicam  que  os  investimentos  na 
criança  são  mais  eficientes  e  garantem 

retornos  maiores  do  qualquer  outro 
investimento  público  ou  privado. 

  unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) 
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