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Seu nome é hoje 
(Gabriela Mistral)

Somos culpados 
de muitos erros e faltas,
porém nosso pior crime

é o abandono das crianças, 
negando-lhes a fonte da vida.

Muitas das coisas de que
necessitamos podem esperar. 

A criança não pode.
Agora é o momento em que seus ossos estão se formando, 

seu sangue também o está 
e seus sentidos estão se desenvolvendo.

A ela não podemos responder “amanhã”.
Seu nome é hoje.

A Criança Passo a Passo.indd   5 20/09/2013   17:19:44



Dedico este trabalho à minha família, que tem me apoiado 
incondicionalmente ao longo da minha vida; ao meu  
marido, Marcus Túlio; aos meus filhos, Victória e Matheus, 
os quais me orgulham, enchem minha vida de alegria e me 
inspiram na minha profissão; à querida e saudosa tia Zilda, 
que me ensinou parte do que sei, incluindo os prazeres da 
leitura e do ensino; e aos meus pequenos pacientes e suas 
famílias, com os quais aprendo mais a cada dia.

Dedicatória

A Criança Passo a Passo.indd   7 20/09/2013   17:19:44



Agradecimentos

À Professora Thalita Abreu (UFRJ), pela sugestão de 
transformar em livro as orientações fornecidas aos meus 
pacientes de consultório; pelo estímulo, sem o qual este 
trabalho não seria realizado; e pelas valiosas opiniões que 
enriqueceram o texto final. 

À Professora Regina Célia de Menezes Succi (UNIFESP), 
por ter acreditado neste projeto; pelos Prefácio, revisão e 
sugestões; e por me guiar no processo de editoração.

Ao querido colega Professor Luis Fernando Adan (UFBA), 
por traduzir em palavras os propósitos desta publicação, ao 
apresentá-la aos leitores.

A Criança Passo a Passo.indd   9 20/09/2013   17:19:44



Apresentação

O livro A criança passo a passo: guia de acompanhamento para famílias e profissionais 
da saúde (do recém-nascido aos cinco anos) resulta da observação das famílias e suas 
dificuldades em absorver o vasto conteúdo de orientações (quase sempre verbais) 
recebidas durante a consulta pediátrica. Assim, embora não se constitua em tratado 
de Pediatria, pode ser bem definido como um guia de acompanhamento prático e 
consistente para famílias e profissionais de saúde para os cinco primeiros anos de vida 
da criança. Funcionará como um elemento de apoio aos seus cuidadores ao reduzir 
ansiedades e dúvidas secundárias à interpretação equivocada de informações dadas 
pelo médico. Nessa perspectiva contam pontos os mais de 25 anos de experiência 
da autora, que se inquieta com a adoção de práticas inadequadas resultantes de 
conselhos de leigos ou de literatura informal, sem fundamentação científica.

Conquanto não esgote o universo dos temas abordados, a possibilidade de 
orientações escritas individualizadas por faixa etária para consulta no âmbito familiar 
oportuniza a revisão das mesmas quantas vezes sejam necessárias, podendo reduzir o 
estresse familiar e as chances de erros nas condutas. 

A escrita clara, objetiva e bem fundamentada da autora na abordagem de temas 
como a alimentação nos primeiros anos de vida, as cólicas, a “prisão de ventre”, as 
vacinas e até a clássica queixa “o meu filho não come” extrapola o auxílio às famílias 
nos cuidados com as crianças e, somada a outras publicações, subsidia a prática de 
profissionais da área da saúde e de estudantes de graduação.

Assim, congratulo a autora pela excelência do trabalho, pela contribuição 
relevante à pesquisa e pela leitura prazerosa e instrutiva que oferece a cada um dos 
seus leitores.

Luis Fernando adan

Professor Adjunto-Doutor do Departamento  
de Pediatria e Vice-Diretor da Faculdade de Medicina  

da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
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Prefácio

Ter filhos, acompanhar seu crescimento por inteiro e vê-los chegar à idade adulta 
como pessoas plenas é a maior aventura da vida. Não é, porém, uma empreitada livre 
de dúvidas, angústias e incertezas.

Dispor de alguém que nos acompanhe nessa caminhada, nos auxilie a transpor as 
dificuldades de cada fase do desenvolvimento da criança e saiba ouvir pacientemente 
nossas queixas e angústias é fundamental. Nossas mães (as importantíssimas AVÓS) 
e os pediatras podem exercer essas funções com grande competência: as avós porque, 
como mães, já passaram por tudo o que parece novo e insolúvel para jovens pais; e os 
pediatras porque, no seu treinamento profissional, aprenderam a ouvir com paciência, 
a enxergar nas entrelinhas e, sobretudo, porque costumam ter uma qualidade inerente 
à sua função – gostam de ensinar.

Quando o pediatra associa ao seu conhecimento e treinamento técnico as 
características pessoais de um bom professor e a experiência da maternidade, isso 
flui melhor e mais facilmente, tornando-se muito mais produtivo e prazeroso.    

A criança passo a passo: guia de acompanhamento para famílias e profissionais 
da saúde (do recém-nascido aos cinco anos) é muito mais do que um guia de 
acompanhamento para famílias e profissionais de saúde. É uma sequência natural 
de acolhimento e orientações para pais de primeira e de múltiplas viagens. É a 
orientação de uma mãe que já vivenciou cada um desses momentos de situações 
novas, desconhecidas, e aprendeu, com a experiência da maternidade aliada ao 
treinamento profissional, a adquirir segurança e tranquilidade para vencer desafios e 
transpor barreiras: é isso que fazemos ao criar nossos filhos.

Assim, este livro seguramente auxiliará famílias e profissionais da saúde a 
conduzir com sucesso e de forma segura a formação de indivíduos melhores e mais 
saudáveis. É muito reconfortante saber que há um profissional disposto a acompanhar 
de forma clara e competente os pais na deliciosa aventura de criar seus filhos!

regina CéLia de Menezes suCCi

Professora Adjunta, Livre-Docente  
da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

Colaboradora do National Institute  
of Child Health and Human Development (NICHD)
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Parte I

Aspectos gerais
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ASPECTOS GERAIS 3

A consulta pediátrica  

A pediatria objetiva promover a saúde da criança em toda a sua plenitude, desde 
o nascimento (ou desde o pré-natal) até o final da adolescência, numa abordagem 
de integralidade biopsicossocial. É um processo contínuo de preservação da vida com 
qualidade, tornando-se necessário agregar conhecimento técnico e sensibilidade para 
acompanhar, vigiar e proteger o crescimento e o desenvolvimento das crianças e 
orientar as famílias em todas as suas etapas evolutivas, para que, ao alcançar a idade 
adulta, estejam aptas a exercer seu potencial de cidadania. Igualmente se incluem 
nas competências do pediatra afastar ou controlar os fatores de risco dos problemas 
de saúde da infância e a prevenção de doenças infecciosas, cardiovasculares e até 
mesmo do câncer. 

À anamnese pediátrica clássica, somam-se os aspectos mesológicos (relacio-
nados com o meio ambiente), em constante evolução, acompanhando os avanços 
tecnológicos e as mudanças sociocomportamentais, incluindo os novos modelos de 
famílias e relações parentais. 

A consulta pediátrica apresenta alguns desafios: o contato com a criança é ini-
cialmente através dos informantes (na maioria das vezes, os pais) e muitas vezes a 
criança demonstra resistência à consulta, seja porque a vê como uma agressão (am-
biente estranho e incômodo físico representado pelo exame), seja ainda pelo reforço 
negativo reiterado pela própria família, que a ameaça para determinar comporta-
mentos, usando frases como: “se você não ficar quieto, vou levá-lo ao médico” ou “se 
você não comer, o médico vai lhe dar uma injeção”.

Assim, torna-se imprescindível o estabelecimento de vínculo, o que se consegue 
através de um acolhimento personalizado desde a primeira consulta, na qual o res-
peito e a valorização da criança e da sua família são permeados por uma escuta ativa 
e se busca o envolvimento das avós como aliadas. Ouvir e compreender o que o outro 
está falando, estabelecer diálogo e valorizar o discurso do paciente e da sua família 
fazem parte desse processo.

Enquanto conversa com os pais, o pediatra pode formar uma impressão geral a 
partir da observação da atitude e integração da criança ao ambiente, do seu grau de 
maturidade e do interesse pelas coisas que a cercam. A compreensão da dinâmica da 
mãe em relação à criança e sua doença pode ser alcançada através da escuta ativa e 
da “leitura” das suas necessidades, inseguranças, medos, fantasias de culpas e expec-
tativas, além da detecção de situações estressantes pelas quais a família possa estar 
passando. 

Para que o pediatra/puericultor consiga evitar, afastar ou controlar os fatores 
de risco das doenças, a consulta extrapola o diagnóstico e o tratamento das queixas 
que a motivaram. Representa uma oportunidade de avaliação integral da criança, 
abrangendo hábitos alimentares e de sono, estado nutricional, imunização, cresci-
mento, desenvolvimento neuropsicomotor (Quadro 1) e pubertário, sinais de alerta 
no primeiro ano de vida (Quadro 2) e em outras fases, comportamento e suas rela-
ções com a família, cuidadores, escola e outras crianças. O cartão da criança é um 
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4 A CRIANÇA PASSO A PASSO

valioso instrumento para registrar e acompanhar o ritmo de crescimento (através da 
comparação de peso, estatura, perímetro cefálico e índice de massa corpórea [IMC] 
com as novas curvas padronizadas pela Organização Mundial de Saúde [Anexo A], 
interpretando o traçado ascendente como crescimento satisfatório, o horizontal como 
sinal de alerta para risco nutricional e o descendente como sinal de perigo para des-
nutrição). Ainda, no cartão da criança, estão disponíveis os registros da vacinação, 
que devem ser consultados para verificar se a mesma está atualizada de acordo com 
os calendários de vacinação vigentes (Anexo B), além de se buscar e anotar outras 
informações sobre a saúde da criança.  

Quadro 1 – Etapas do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) de zero a cinco anos.

Um mês Dois meses Três meses Quatro meses Cinco meses Seis meses

Colocada de 
bruços, ergue 
a cabeça; 
sobressalta-
se ou abre 
os olhos em 
resposta aos 
sons; fixa o 
rosto da mãe 
quando ela 
lhe diz algo.

Apresenta o 
sorriso so-
cial; acalma-
se com o som 
da voz; pisca 
os olhos em 
resposta aos 
sons.

Firma as per-
nas e o pes-
coço; brinca 
com as mãos; 
acompanha 
objetos em 
movimento 
com o olhar; 
mantém as 
mãos abertas 
a maior parte 
do tempo. 

Segura 
objetos; gira 
a cabeça em 
direção aos 
sons; senta-
se quando 
apoiada nas 
costas; ri 
alto. 

É capaz de se 
virar, alcan-
çar e segurar 
objetos.

Fica sentada 
com apoio, 
com os bra-
ços esticados 
para a frente 
e para baixo.

Sete meses Oito meses Nove meses Dez meses 11 meses 12 meses

Fica sentada 
sem apoio; 
transfere ob-
jetos de uma 
mão para a 
outra; 
balbucia.

Pode estra-
nhar algumas 
pessoas; 
participa do 
jogo “escon-
de-achou”.

Fica de pé, 
apoiada nos 
móveis; en-
gatinha (não 
obrigatoria-
mente); fica 
ansiosa se 
separada dos 
pais; pega 
em pinça 
polegar-
indicador; 
fala “ma-ma” 
e “da-da”.

Recupera 
objetos 
escondidos 
por um lenço; 
começa a 
responder 
“não” e a fa-
zer “tchau”; 
bate palmas; 
volta-se ao 
ouvir o pró-
prio nome.

Anda apoiada 
nos móveis 
ou pelas duas 
mãos.

Anda segura 
por uma só 
mão; aponta 
partes do cor-
po; localiza 
sons produ-
zidos acima 
e abaixo da 
sua cabeça; 
obedece a 
comando 
dado junta-
mente com 
um gesto, do 
tipo “me dá”; 
olha para um 
objeto que 
caiu ou foi 
escondido.

continua >>
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Quadro 1 – Etapas do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) de zero a cinco anos.

15 Meses 24 Meses 30 Meses Três anos Quatro anos Cinco anos

Anda sozi-
nha; fala três 
palavras; 
aponta ou 
emite sons 
para comu-
nicar seus 
desejos; 
constrói uma 
torre de três 
blocos.

Corre; sobe 
e desce 
escadas 
segurando 
no corrimão; 
se expressa 
com frase de 
duas pala-
vras.

Pula erguen-
do os dois 
pés do chão; 
aponta partes 
do corpo se 
solicitada.

Pedala; sabe 
seu primeiro 
nome; já tem 
linguagem 
inteligível; 
controla 
micção e 
evacuação 
diurnas.

Consegue 
manter-se em 
um pé só; 
sabe seu 
nome com-
pleto; 
controla 
micção e 
evacuação 
diurnas.

Executa três 
ordens; con-
segue saltar; 
desenha 
uma pessoa 
com cabeça, 
corpo, braços 
e pernas; 
pode contro-
lar micção 
noturna.

Quadro 2 – Sinais de alerta no primeiro ano de vida.

Fim do primeiro 
trimestre 

Fim do segundo 
trimestre

Aos nove meses 
(obrigatório tomar 

providências)

Primeiro  
aniversário

Ausência do sorriso 
social; olhar vago, 
pouco interessado;
o menor ruído 
provoca grande 
sobressalto; 
nenhuma reação a 
ruídos fortes (surdez);
mãos 
persistentemente 
fechadas.

Não vira a cabeça 
para localizar sons 
aos quatro meses;
hipertonia (rigidez) 
de MMII; hipotonia 
(flacidez) do eixo 
do corpo: controle 
deficiente da 
cabeça; criança 
exageradamente 
lenta e sem interesse; 
não dá risada; falta 
de reação aos 
sons (surdez?); 
movimentos bruscos, 
do tipo “descarga 
motora”.

Hipotonia do tronco 
(não senta sem 
apoio); sorriso 
social pobre; não se 
interessa pelo jogo 
“esconde-achou”; 
espasticidade (pernas 
duras, em “tesoura”); 
hipotonia de membros 
(pernas moles, 
adotando a “posição 
de rã”); mãos 
persistentemente 
fechadas; não tem 
preensão em pinça; 
incapacidade de 
localizar um som 
(surdez?); ausência 
do balbucio (distúrbio 
articulatório).

Ausência de 
sinergia pés-mãos 
(se colocada em 
pé, com apoio, não 
procura ajudar 
com as mãos); 
criança parada 
ou mumificada; 
movimentos 
anormais; 
psiquicamente 
inerte ou irritada; 
sorriso social pobre; 
não fala sílabas; 
cessação do 
balbucio (surdez?).

>> continuação
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6 A CRIANÇA PASSO A PASSO

A pesquisa de situações epidemiológicas e sociais é importante para diagnosti-
car algumas doenças e oportunizar orientações direcionadas à mudança de hábitos. 
Dessa forma, devem ser investigadas as condições de moradia, saneamento, consumo 
de água não potável, ingestão de alimentos industrializados ou servidos em estabele-
cimentos não confiáveis, contato com animas, produtos químicos, banhos em águas 
recreativas (rio, lagoa, mar ou piscina), frequência à creche, viagens recentes e con-
tato com doentes. 

O conhecimento de aspectos relacionados a: gestação e parto, intercorrências 
neonatais, idade e profissão dos pais, número e idade dos irmãos, doenças hereditá-
rias, pais separados ou morte de um dos pais constitui-se de elementos valiosos para 
compor o perfil de saúde da criança. 

As informações sobre a dinâmica familiar, a idade em que a criança começou 
a frequentar creche ou escola, a agenda semanal de atividades extracurriculares, os 
tipos de brincadeiras e atividades (culturais, competitivas ou de lazer), o tempo de 
descanso entre essas atividades e a qualidade do sono são importantes para avaliar 
situações de estresse e sua influência no aspecto comportamental.

O exame físico detalhado inclui rotineiramente a mensuração do peso, da al-
tura e do perímetro cefálico (este último até os dois anos de idade), a aferição da 
temperatura e da pressão arterial (a partir dos três anos de idade, na rotina, ou em 
qualquer idade na presença de doenças de base ou outros fatores de risco para hiper-
tensão arterial) e a avaliação da visão de recém-nascidos, lactentes e pré-escolares. A 
otoscopia (exame dos ouvidos através de um aparelho) pode identificar não somente 
processos inflamatórios como também corpos estranhos inseridos nos ouvidos pela 
criança, sem que a família tenha percebido. Além de identificar alterações e anorma-
lidades, o exame físico pode confirmar ou afastar algumas informações fornecidas 
pela família em relação à situação nutricional, comportamentos e desenvolvimento 
neuropsicomotor, entre outras. 

A prescrição deve ser clara e objetiva, evitando abreviaturas e orientando horá-
rios e medidas para a administração de medicamentos. A orientação à família quanto 
às queixas atuais deve incluir os métodos diagnósticos complementares, o tratamento 
indicado e o prognóstico (evolução esperada), além da observação de sinais de alerta 
para potenciais complicações. As informações e a responsabilidade devem ser com-
partilhadas com a família. 

Ao orientar a alimentação, deve-se procurar adequá-la à idade, às diferenças 
regionais, ao orçamento familiar e à prevenção de doenças cardiovasculares, obesi-
dade, desnutrição e outras carências nutricionais. A prevenção de acidentes deve ser 
direcionada aos riscos inerentes à idade de cada criança. A correção de atrasos vaci-
nais e a manutenção do calendário atualizado devem ser estimuladas, fornecendo, 
inclusive, orientações sobre as vacinas não patrocinadas pelo governo, mas que são 
recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Associação Brasileira de 
Imunizações. Devem ser orientados aspectos relacionados à qualidade de vida, in-
cluindo fatores ambientais, higiene do sono, saúde bucal, estímulo à atividade física, 
psicologia comportamental e normas disciplinares, os quais podem ser determinantes 
sobre a saúde do adulto no qual a criança se transformará. 

O Quadro 3 sintetiza a dinâmica da consulta pediátrica.
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Quadro 3 – Sintetizando a consulta pediátrica.

Objetivos Meios para alcançar os objetivos

Estabelecimento de vínculo Acolhimento personalizado, respeito e valorização do 
paciente e da sua família; envolvimento das avós como 
aliadas.

Escuta ativa Ouvir, compreender, valorizar e introjetar o que o outro 
fala, estabelecendo diálogo.

Compreensão da dinâmica da 
mãe em relação à doença

Através da escuta ativa e da “leitura” das suas 
necessidades, inseguranças, medos, fantasias de culpas 
e expectativas.

Detecção de fatores 
estressantes

Questionar sobre época de ingresso à creche ou escola, 
agenda extracurricular da criança; situações de stress 
pelas quais a família pode estar passando; observar a 
dinâmica da família durante a consulta.

Impressão geral Durante a conversa com os pais, observar a atitude e 
integração da criança ao ambiente, o grau de maturidade 
e o interesse pelas coisas que a cercam.

Atuação do pediatra/puericultor: 
evitar, afastar ou controlar os 
fatores de risco das doenças

Extrapolar o tratamento das queixas que motivaram a 
consulta, fazendo o diagnóstico de:  
– alimentação/estado nutricional (desnutrição, anemia, 

obesidade);
– imunização;
– crescimento, desenvolvimento neuropsicomotor* e 

pubertário.
Comportamento e relações familiares, escolares e 
sociais.
[* Os parâmetros de normalidade e os sinais de alerta em 
relação ao desenvolvimento neuropsicomotor podem ser 
consultados no Quadro 1.]

Composição do perfil
de saúde da criança

Pesquisar aspectos relacionados à gestação e parto, 
intercorrências neonatais, idade e profissão dos pais, 
número e idade dos irmãos, doenças heredofamiliares; 
pais separados ou morte de um dos pais; quem cuida da 
criança; aspectos epidemiológicos e sociais relacionados 
às condições de moradia, saneamento, consumo de água 
não potável, alimentos industrializados ou servidos em 
estabelecimentos não confiáveis, contato com animas, 
produtos químicos, banhos em águas recreativas (rio, 
lagoa, mar ou piscina), frequência à creche, viagens 
recentes, contato com doentes.  

continua >>
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Quadro 3 – Sintetizando a consulta pediátrica.

Objetivos Meios para alcançar os objetivos

Orientações à família Prescrição: clara e objetiva; evitar abreviaturas, 
orientar sobre medidas e horários de administração de 
medicamentos, compartilhar responsabilidades com a 
família.

Diagnóstico do problema atual: exames complementares, 
tratamento, prognóstico; sinais de alerta para 
complicações potenciais.  

Alimentação: adequar à idade, às diferenças regionais, 
ao orçamento familiar e à prevenção da obesidade e da 
desnutrição.

Vacinação: atualização do calendário; orientação sobre 
as vacinas não patrocinadas pelo governo, mas que são 
recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria e 
pela Associação Brasileira de Imunizações.

Prevenção de acidentes: adequada aos riscos inerentes 
a cada idade.

Qualidade de vida: aspectos ambientais, higiene do 
sono, estímulo à atividade física, saúde bucal, psicologia 
comportamental, normas disciplinares.

>> continuação
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Os primeiros cinco anos de vida  

Esta etapa de vida é marcada por adaptações da criança e da família, envolvendo 
mudanças biológicas relacionadas ao crescimento (aumento do tamanho do corpo) e 
ao desenvolvimento (aquisição e refinamento das funções e aumento progressivo da 
capacidade de realizar tarefas), além de aspectos emocionais como medos, ansieda-
des e descobertas. 

A alimentação deve ser adequada a cada etapa de vida, de acordo com a neces-
sidade nutricional, a capacidade do estômago e a maturidade dos intestinos, dos rins 
e do fígado. Por isso, o cardápio da criança não deve ser elaborado sem a orientação 
do pediatra.

O crescimento é um importante indicador de saúde e se relaciona com a genética 
familiar, as condições de saúde e nutrição (da mãe, na gestação, e da própria criança 
após o nascimento), além das relações socioafetivas. Inicialmente, muito intenso no 
primeiro ano de vida (chega a triplicar o peso e crescer cerca de 50% da altura no 
nascimento), desacelera no segundo ano, quando reduzem o ganho de peso e de 
estatura e, consequentemente, as necessidades nutricionais, levando a uma diminui-
ção do apetite. Isso faz com que muitas vezes a família interprete erroneamente essa 
redução como falta de apetite, acreditando haver algum problema de saúde. 

O desenvolvimento está relacionado com a base neurobiológica da criança, as 
relações inter-humanas, as situações socioculturais específicas e o contexto familiar. 
No primeiro ano de vida, o desenvolvimento ocorre de cima para baixo, isto é, inicia-
se pela cabeça e evolui até os pés, estando dividido em quatro etapas:

■ Fase cervical (até os três meses – desenvolvimento mais relacionado ao controle 
do pescoço): o bebê sustenta a cabeça, se interessa pela face das pessoas, acom-
panha objetos com o olhar e gosta que conversem com ele.

■ Fase troncular (quatro a seis meses – inicia o uso do tronco): na posição de bru-
ços, sustenta a cabeça usando os antebraços como apoio; rola na cama; aprende 
a sentar com apoio e depois sem apoio, inicialmente com o tronco inclinado e 
apoiando as mãos na base à sua frente.

■ Fase de reptação (sete a nove meses – inicia o uso dos membros para se movi-
mentar): aprende a se arrastar ou engatinhar; já começa a se levantar e a ficar 
de pé, podendo até andar.

■ Fase de deambulação (dez a 12 meses): anda com apoio ou sozinha e adquire 
outras funções mais finas. Segurança e estimulação devem estar inclusas nos 
cuidados dispensados às crianças nesta faixa etária. Dessa forma, o ambiente 
deve ser adaptado para reduzir os perigos de acidentes, porém sem esvaziá-lo, 
para que a criança aprenda os limites do que pode ou não manipular. 

Entre o primeiro e o quinto ano de vida, a criança aperfeiçoa o equilíbrio, faz 
importantes aquisições na linguagem verbal e na não verbal, dramatiza situações do 
cotidiano, manifesta seus sentimentos, aprende a se vestir, a ter cuidados básicos de 
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higiene do seu corpo e a controlar a eliminação de fezes e urina, abandonando o uso 
de fraldas. Também nesse período, ela evolui na socialização com outras crianças, 
integrando-se ao grupo e compartilhando brinquedos. Eles devem ser leves, laváveis, 
sem pontas ou bordas cortantes, de material atóxico e de tamanho grande, para que 
não possam ser engolidos.

O ambiente doméstico deve ser tranquilo, com harmonia familiar e estabeleci-
mento de rotinas de sono, alimentação e cuidados higiênicos. Brincadeiras envolven-
do atividades físicas devem ser estimuladas desde cedo, bem como a prática de es-
portes, enquanto as atividades sedentárias, como jogos eletrônicos e televisão, devem 
ter seu tempo reduzido. 

Os pais devem estar sempre atentos às necessidades dos filhos, administrando 
as suas emoções e conservando a tranquilidade, principalmente nos momentos mais 
difíceis e delicados (como em doenças e acidentes), quando a criança mais necessita 
de apoio e cuidados. Ser carinhoso, paciente e amoroso não significa ser permissivo. 
É preciso discernir a necessidade (algo que, se não for atendido, pode resultar em 
problemas no desenvolvimento físico, intelectual ou emocional) do desejo (vontade 
de possuir ou realizar algo, mais vinculada a caprichos e ao prazer). 

São necessidades nessa faixa etária:

■ receber alimentação adequada, cuidados higiênicos, proteção e segurança, de 
acordo com a idade; 

■ descansar durante o dia e dormir bem à noite;
■ sentir-se amado;
■ ter a oportunidade de explorar, brincar e aprender a cuidar de si mesmo. 

Os direitos dos outros devem ser explicados para a criança com a mesma clareza 
que os seus próprios direitos, objetivando delimitar os espaços de cada um e ensinar-
lhe o respeito às pessoas de diferentes classes sociais e etnias, envolvendo conceitos 
de inclusão social de portadores de deficiências.  

É importante que os adultos estejam seguros da sua posição antes de proibir ou 
permitir comportamentos e atitudes das crianças. Dessa forma, o “sim” não deve ser 
dito para o adulto se livrar da insistência da criança ou por medo de traumatizá-la. 
Ao dizer “não”, deve-se fazê-lo de modo firme, tranquilo e natural, esclarecendo os 
motivos, demonstrando que a vida impõe limites e oferecendo alternativas coerentes 
com as possibilidades. 

Crises de mau humor e de birra são muito comuns nessa faixa etária (principal-
mente quando as crianças não são atendidas nos seus desejos) e devem ser enfrenta-
das pela família com equilíbrio. Assim, o adulto não pode agir de forma semelhante 
à criança, com acesso de cólera, como se tivessem a mesma idade. Ignorar a crise de 
birra e se retirar, deixando a criança sozinha, são os melhores recursos para modificar 
esse tipo de comportamento. Deve-se esperar que a criança se acalme e então, usan-
do linguagem clara e objetiva, explicar com firmeza (mas sem gritar) que a birra não 
é a maneira correta de se alcançar os objetivos. Caso a criança tente agredir alguém, o 
adulto deve impedir, segurando-a, sem machucá-la e sem revidar. A agressão infantil 
resulta do desconhecimento das regras sociais, além da incapacidade de controlar 
sentimentos muito fortes e de lidar com frustrações. Além disso, é pertinente ressaltar 
que as crianças são muito observadoras, com uma tendência natural de copiar as pes-
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soas com as quais convivem, sendo muito importante que os adultos evitem atos de 
violência, uso de gírias na sua linguagem e atitudes que não devam ser reproduzidas 
pelas crianças. Também na construção de hábitos saudáveis de sono, de alimentação 
e de atividade física é fundamental o exemplo da família.

Durante os primeiros cinco anos de vida podem nascer os irmãos. É uma situa-
ção delicada e que gera angústia nos pais pelo temor dos “ciúmes”, sentimento na-
tural para a criança, acostumada a receber atenção exclusiva. Alguns comentários de 
adultos contribuem para a criança apresentar ciúmes, inclusive podendo dificultar o 
manejo da situação pelos pais. É comum a criança ouvir colocações como “vai per-
der o colo”, “vai ter que dividir tudo com o irmão” e outras semelhantes; ela passa 
então a imaginar o irmão como um intruso, uma ameaça à sua posição na família. 
Seu comportamento pode tornar-se agressivo, apresentando com frequência crises 
de birra, como uma tentativa de chamar a atenção das pessoas, principalmente dos 
pais. O preparo na gestação, ensinando à criança noções de convivência, e o apoio 
de toda a família serão decisivos para a aceitação sem traumas. Isso não significa 
abrir mão da educação com limites. Também pode ser útil que “o bebê” traga um 
presente para o irmão ao chegar da maternidade para simbolizar uma relação de 
felicidade em fazer parte da família. O envolvimento nos cuidados com o bebê deve 
ser feito de forma segura e sempre supervisionada, evitando deixar as crianças sem 
a companhia de um adulto, pela possibilidade de atitudes inadequadas, com risco de 
acidentes, como tentar carregar o bebê no colo ou oferecer-lhe alimentos. Mostrar 
fotografias de quando o filho mais velho era bebê, comentar sobre as semelhanças 
entre os irmãos, estar sempre disponível para ouvi-lo, conversar e brincar podem 
modificar o conceito anterior de perda com a chegada do irmão, pela abertura de 
uma nova possibilidade: ter um companheiro para compartilhar as brincadeiras e 
ensinar o que já aprendeu. 
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