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Sequência das 
transformações do 
Neurodesenvolvimento em 
diferentes espécies de 
mamíferos

JNeuroscience, 2013 ;33(17):7368 –7383



Crescimento 
Cerebral 

Volpe, J. J.. Neurology of the Newborn. 
Philadelphia: W.B. Saunders Company



Crescimento 
Cerebral 

GZ Tau andBS Peterson. Normal Development of Brain Circuits. 
NeuropsychopharmacologyREVIEWS (2010) 35, 147–
168



Crescimento Cerebral e 
neurodesenvolvimento 

Teoria da 
seleção 
neuronal

Hadders-AlgraM. DevM ChildNeur2000:42:566-
72 e 2000;42:707-15

Variabilidade Primária 

• Repertório neuronal primário  
grupos de neurónios determinado 
geneticamente, variáveis pela 
epigenética (divisão celular, adesão, 
migração, morte celular, proliferação 
neuronal e inibição)

• A atividade inata, automática, 
dá informação aferente levando a 
atividade neuronal a explorar todas 
as possibilidades disponíveis

• Grande variabilidade 
movimento e comportamental 

• Vida fetal e infância 

Seleção Neuronal

• é obtida pela informação 
aferente produzida pelo 
comportamento (movimento) 
e experiência. São 
selecionados os padrões mais 
eficazes e os grupos neuronais 
associados

• A variação do comportamento 
fica muito reduzida.

• Infância em idades específicas

Variabilidade secundária ou 
adaptativa 

• Criação de repertórios secundários 
com uma grande coleção de canais 
secundários devidos à exposição a 
múltiplas experiências

• Constrangimentos da Tarefa: 
capacidade de adaptação às suas 
condições específicas

• Tarefa sem constrangimentos: 
múltiplas soluções 

• Funções específicas – a partir 
dos 2-3 anos e maturação na 
adolescência 



Crescimento Cerebral e 
neurodesenvolvimento

Atividade inata 
do feto

JohnstonM. DevDisabResearch Rev 2009:15;94-101

 O aspeto mais interessante destes movimentos é o da
sua auto-organização (gerador central de padrão). Os
movimentos são como que produções emergentes de
sistemas ou aglomerados de células (neurónios),
ocorrendo com naturalidade em condições normais de
equilíbrio biológico.

 ajudam ao desenvolvimento da estrutura neuronal,
conservando caminhos que se ajustam a
necessidades adaptativas posteriores e afinando
ligações (sinapses) entre células (neurónios) e
grupos de células (networks),

 contribuem para a regulação e seletividade da
morte celular (apoptose) tão importante nesta fase
de desenvolvimento.



Crescimento Cerebral e 
neurodesenvolvimento

Plasticidade 
neuronal 

GZ Tau andBS Peterson. Neuropsychopharmacology
REVIEWS (2010) 35, 147–168

 Os mecanismos básicos envolvidos na plasticidade são a
neurogénese, morte celular programada e plasticidade
sináptica atividade dependente. A estimulação repetida
de sinapses pode causar a longo prazo potenciação ou
depressão da neurotransmissão.

 Esta plasticidade neuronal é maior no cérebro em
desenvolvimento e é habitualmente adaptativa e
benéfica, mas pode também ser prejudicial e
responsável por problemas nalgumas situações.

 A plasticidade neuronal permite ao sistema nervoso
central adquirir capacidades e relembrar informação,
para reorganizar sistemas (networks) em resposta aos
estímulos do ambiente, recuperando de lesões
cerebrais e medulares.



Áreas do 
Desenvolvimento

Cognição

Funções 
executivas

Motricidade

Visão

Audição  

Interação 
Social 

Autonomia

Linguagem 



Desenvolvimento 
neuroMotor

WHO MULTICENTRE GROWTH REFERENCE 
STUDY GROUP. ActaPædiatrica, 2006; Suppl
450: 86/95



Desenvolvimento 
neuroMotor

WHO MULTICENTRE GROWTH REFERENCE 
STUDY GROUP. ActaPædiatrica, 2006; Suppl
450: 86/95



Desenvolvimento 
neuroMotor

 Os reflexos primários são clinicamente úteis (rastreio) 
 quando não se conseguem desencadear no recém-nascido são 

indicadores de depressão do sistema nervoso central (SNC); quando 
persistem além dos limites normais indicam lesão no controlo motor 
superior.

 São anormais se 
 Ausentes no período neonatal 

 Assimétricos (sugestivos de hemiplegia ou monoplegia)

 Persistentes para além do período em que deveriam desaparecer



Desenvolvimento 
neuroMotor

Reflexo de Moro

Marcha Automática 

Reflexo Tónico-Assimétrico



Desenvolvimento 
neuroMotor

 ≤28 semanas IC − Membros em extensão passivamente

 32 semanas IC − Ligeira flexão do joelho e da coxa com MS em extensão

 34 semanas IC − Aumento da flexão do joelho e da coxa com MS em extensão

 36 semanas IC − Ligeira flexão das quarto extremidades

 40 semanas IC (RN termo) − Forte flexão das quarto extremidades

Tónus Passivo / Postura



Desenvolvimento 
neuroMotor

 Tónus Ativo — a partir das 
32/34 semanas o RN deve exibir 
movimentos espontâneos, 
simétricos e suaves das 
extremidades. Uma assimetria 
persistente indica fraqueza no 
lado que está menos ativo

 A maioria dos RN de termo 
normais têm pequenos 
movimentos coreo-atetoides de 
pequena amplitude das mãos

Tónus Ativo – Atividade Motora 
espontânea



Desenvolvimento 
neuroMotor

 HIPOTONIA

Tónus Ativo – Atividade Motora 

espontânea



Desenvolvimento 
neuroMotor

 Poor Reportoire: implica a avaliação dos FM, não permite estabelecer o 
prognóstico. Nakajima Y et al. Earl Hum Dev 2005

 Persistência de CS: elevado valor preditivo para o desenvolvimento de PC 
espástica. Einspieler C et al. 2004

 FM Normais entre as 9 e as 20 s: permite excluir PC (especificidade 94% e 
sensibilidade 83%). Prechtl et al. Lancet 1997;349:1361-3. Einspieler C et al. 2004

Tónus Ativo – Atividade 
Motora espontânea



Desenvolvimento 
neuroMotor

 A exploração e manipulação de 
objetos tem uma trajetória 
diferente em grandes prematuros 
e RN de termo

 Há uma boa correlação entre 
esta competência, o 
desenvolvimento da linguagem e 
as capacidades cognitivas 
avaliadas aos 24 meses

Exploração e 
Manipulação Fina 
dos Objetos 

M. Zuccarini et al. Research in Developmental
Disabilities 68 (2017) 140–152



Desenvolvimento 
neuroMotor  Pode dar passos apoiado e ficar de pé sem apoio

 Agarra objectos, abana-os para fazer som, bate com eles

 Coloca os brinquedos dentro de um contentor e retira-os

 https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-1yr.html

Exploração e 
Manipulação Fina 
dos Objetos – 1A

https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-1yr.html


Desenvolvimento 
sensorial 

Arch Dis Child F Neo Ed. 2014 ; 99(6): F475–F479 

Sistema 
sensorial

Estrutura 
anatómica 
completa

1ª resposta 
fisiológica ou 
comportamental

Primeira 
resposta 
cortical

Funcionamento 
maturo

Manifestações 
no RN

Táctil 20 14 s 24 s In útero Pressão, dor, 
temperatura

Nociceptivo 
(dor)

20 s 16-20 s 25 s In útero Dor

Vestibular 14 s 24-25 s (Moro) - In útero Equilíbrio
autorregulação

Gustativo 18-20 s 24-30 s In útero Feto chucha e 
deglute 1 L/d

Olfactivo 11-14 s 28 s 32 s >32s Reconhece a mãe 
pelo cheiro

Auditivo 22 s 23-25 s 27 s (PEA 
córtex)

35 s Prétermo não cria 
habituação ao 
ruído

Visual 24-26 s 25 s 25 s (PEV 
córtex)

Pós termo 
(3-4m)

Antes das 30-32 s 
não presta 
atenção a 
estímulos visuais



Desenvolvimento 
sensorial 

Arch Dis Child F Neo Ed. 2014 ; 99(6): F475–F479 

 A resposta adaptativa à estimulação táctil é fundamental para a 
aprendizagem e é a base para o processo de desenvolvimento. 

 Em crianças de idade escolar a má resposta adaptativa mostrou 
estar associada a dificuldade de comportamento adaptativo, mas 
também confusão sensorial e motora

 Há períodos críticos e janelas de oportunidade no 
desenvolvimento cerebral, durante as quais, uma exposição 
atípica pode ter consequências funcionais a longo prazo.

 Uma reatividade sensorial anormal é comum nos prematuros 
estando associada à imaturidade ao nascer, lesão grave da 
substância branca e baixa escolaridade dos cuidadores, sendo 
preditiva de atraso do DPM. A identificação precoce destas 
alterações sensoriais pode promover um melhor suporte parental 
e educação familiar melhorando o neurodesenvolvimento. 



Perceção visual 

Phil. Trans. R. Soc. B (2011) 366, 1753–1763

 O recém-nascido  prefere a face humana, mas a partir dos 3,5-6 
meses o lactente consegue distinguir a imagem humana de outros 
primatas (corpo e cabeça)



Desenvolvimento 
da linguagem 

Gervain· Mehler. Annu. Rev. Psychol. 2010.61:191-218.

 O recém-nascido mostra 
capacidade de processamento 
da linguagem desde o 
nascimento

 Preferem discurso na forma 
habitual e vocalização de 
primatas sobre outros sons ou 
discurso para trás, prefere a voz 
da mãe, sobre outras vozes 
femininas, a linguagem nativa 
sobre línguas não familiares

 São capazes de diferenciar a 
maior parte do contraste de sons 
utilizada na linguagem

 Por outras palavras nascem 
“cidadãos do mundo”, prontos 
para aprender qualquer língua 

 A discriminação de línguas 
ritmicamente semelhantes 
emerge por volta dos 4 meses de 
idade;

 A aquisição lexical começa a partir 
da segunda metade do primeiro 
ano de vida, muito antes das 
crianças expressarem as primeiras 
palavras

 Apesar dessa sensibilidades 
precoce, a extração e o 
armazenamento de um número 
relativamente grande de formas 
de palavras a partir da fala começa 
apenas por volta dos 6 a 8 meses
de idade.

 Aos 9 meses de idade, os bebés 
são capazes de estabelecer limites 
de palavras baseados em sons 
semelhantes (homofónicos) (ex: 
colher de massas – colher maçãs), 
e aos 10,5 meses, somente as 
pistas alofónicas são suficientes 
para uma segmentação bem-
sucedida



Desenvolvimento 
da linguagem 

Gervain· Mehler. Annu. Rev. Psychol. 2010.61:191-218.

 As crianças começam a 
aprender palavras pelos 6-8 
meses extraindo as 
potenciais formas de palavras 
por diferentes estratégias 

 Pelos 14 meses (maior 
aprendizagem de palavras) as 
crianças conseguem uma 
descriminação fonética 
simples, mas falham se a 
mesma palavra é usada para 
dois objetos diferentes

 Na fase telegráfica (palavra-
frase / frase sem partículas de 
ligação) as crianças 
entendem melhor as 
instruções se estas forem 
dadas em frases completas 

 As crianças pré linguísticas 
parecem ter alguma 
representação da ordem das 
palavras provavelmente 
obtida pela frequência e 
prosódia



Desenvolvimento 
da linguagem 

Gervain· Mehler. Annu. Rev. Psychol. 2010.61:191-218.

 O cérebro do RN e da criança 
apresenta uma organização 
funcional de processamento da 
linguagem semelhante à do 
cérebro adulto

 Esta organização parece estar 
sob controlo genético  pois 
desenvolve-se mesmo sem a 
experiência da linguagem

 RN e crianças de 3 meses 
mostram maior ativação do 
hemisfério esquerdo ao ouvir 
uma conversa normal em 
comparação com discurso 
inverso ou silêncio 

 É estabelecida a conexão entre 
a área temporal 
(processamento auditivo) e 
áreas frontais (funções 
executivas e memória)

 A audição da língua nativa 
acentua as estruturas cerebrais 
que respondem 
especificamente à frequência 
mais repetida (importante para 
a aprendizagem da língua 
nativa) e suprime os contrastes 
da língua não nativa

 A exposição continua a duas 
línguas nesta fase precoce 
aumenta as funções 
executivas, indicando que a 
estimulação da plasticidade de 
certas regiões cerebrais 
melhora a resposta da criança



Desenvolvimento 
da linguagem – 1A 

Gervain· Mehler. Annu. Rev. Psychol. 2010.61:191-218.

 Responde com gestos como 
o “não” e o “adeus”

 https://www.cdc.gov/ncbddd/
actearly/milestones/mileston
es-1yr.html

 Tenta imitar as palavras que 
ouve

 Pronuncia algumas palavras 
como “mamã”, “papá” e 
“oh!oh!”

 https://www.cdc.gov/ncbddd/
actearly/milestones/mileston
es-1yr.html

https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-1yr.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-1yr.html


Interação Social 

Atenção 
conjunta 

MundyP. EurJ Neurosc, 2018;47:497–514

 Processo sociocognitivo

 (a) capacidade de partilhar a 
perspetiva ou ponto de vista com 
outra pessoa

 (b) representação mental das 
intensões, crenças ou emoções de 
outra pessoa, a fim de extrair 
inferências causais sobre o seu 
comportamento

 (c) perceção e interpretação de 
pistas sociais que emanam dos 
olhos, rosto, postura corporal e 
expressão da fala para interpretar 
o significado do comportamento 
ou da linguagem de outras 
pessoas

 Contacto ocular e intercambio 
face-face percursores da atenção 
conjunta?

 identifica as alterações na 
perceção e processamento 
cognitivo que ocorre quando a 
criança ou o adulto se apercebe de 
que é o objeto do olhar direto e da 
atenção de outra pessoa  

 Atenção conjunta 

 papel significativo no 
neurodesenvolvimento de funções 
neurocognitivas

 desenvolvimento de 
mentalizações sociocognitivas ou 
a teoria da mente

 compreensão de que as pessoas 
são seres pensantes, cujas ações 
ou comportamentos são 
determinados por estados mentais



Interação Social 

Atenção 
conjunta 

MundyP. EurJ Neurosc, 2018;47:497–514



Interação Social 

Atenção 
conjunta 

MundyP. EurJ Neurosc, 2018;47:497–514
Psychology/Psicologia Reflexão e Crítica, 2014;27(2): 
409-414

 Resposta de atenção 
conjunta (RJA) – capacidade 
da criança seguir o foco de 
atenção de outra pessoa 

 Seguir o olhar

 Começa cedo (entre 2 e 12 
meses) com aumento da 
consistência de respostas 
precisas de coordenação da 
atenção

 Inicialmente para os objetos 
visíveis e depois também 
para os objetos atrás ou 
mesmo não visíveis e fora do 
alcance (objetos mentais)

 Iniciar a Atenção Conjunta 
(IJA) - capacidade da criança 
procurar espontaneamente a 
atenção dos outros para 
compartilhar a sua 
experiência de um objeto ou 
acontecimento

 Surge pelos 8 a 9 meses de 
idade, manifesta-se pelo 
apontar, mostrar e dirigir o 
próprio olhar para 
compartilhar 
espontaneamente o 
interesse e a experiência de 
um objeto ou referência com 
outra pessoa.



Interação Social 

Atenção 
conjunta 

MundyP. EurJ Neurosc, 2018;47:497–514
Psychology/Psicologia Reflexão e Crítica, 2014;27(2): 
409-414



Cognição 
Memória de trabalho
Funções executivas

THE DEVELOPMENT OF ATTENTION 
SYSTEMS AND WORKING MEMORY 
IN INFANCY 

Reynolds GD and Romano AC . Front. Syst. Neurosci. 
2016;10:15. doi: 10.3389/fnsys.2016.00015 

 O córtex pré-
frontal está 
associado à 
atenção e há uma 
sobreposição de 
áreas cerebrais 
envolvidas na 
memória de 
reconhecimento e 
na memória de 
trabalho

 (mais evidente a 
partir dos 6 
meses) 



Cognição
Memória de Trabalho
Funções executivas

THE DEVELOPMENT OF ATTENTION 
SYSTEMS AND WORKING MEMORY 
IN INFANCY 

Reynolds GD and Romano AC . Front. Syst. Neurosci. 
2016;10:15. doi: 10.3389/fnsys.2016.00015 



BRINCAR

YogmanM, GarnerA, Hutchinson J, etal; AAP 
COMMITTEE ON PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF 
CHILD AND FAMILY HEALTH, AAP COUNCIL ON 
COMMUNICATIONS AND MEDIA. The Power of Play: 
A Pediatric Role in Enhancing Development in Young 
Children. Pediatrics. 2018;142(3):e20182058

 Atividade intrínseca da 
criança, motivada pelo 
seu interesse e resulta 
em alegria e descoberta

 Sorriso social é a 
primeira manifestação 
do brincar em que a 
criança aprende que 
pode receber em troca 
uma reação do pai ou da 
mãe



BRINCAR

The Power of Play. Pediatrics. 2018;142(3):e20182058

 Manipulação de objetos

 Jogo de faz de conta

 Brincar às escondidas

 Desenvolvimento motor 
(sentar, gatinhar, andar) 
permite explorar o ambiente 
e descobrir o mundo

 Luta a brincar 

 Promovem a aprendizagem 
ativa e o jogo socialmente
interativo

 Televisão, videojogos 
computadores, telemóveis e 
Tablet aumentam a 
passividade e diminuem a 
criatividade



BRINCAR

The Power of Play. Pediatrics. 2018;142(3):e20182058

 Melhora as funções cerebrais 
e promove as funções 
executivas (melhora o 
processo de aprendizagem 
em vez do conteúdo); 

 Reduz a distração  

 A alegria mútua e a partilha 
que os pais e as crianças 
podem experimentar 
durante a brincadeira (jogo) 
ajuda a regular a resposta 
ao stress e melhora a reação 
emocional



Despiste e pistas para 
intervenção 

app do CDC

 https://www.cdc.gov/ncbddd/act
early/milestones/index.html

https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html


Conclusão

 O cérebro humano tem um crescimento e desenvolvimento
impressionante no primeiro ano de vida, desde a migração
neuronal, sinaptogénese, apoptose e mielinização

 Ocorre a seleção neuronal e o estabelecimento das sinapses
(plasticidade neuronal)

 Neste processo, as potencialidades nas diferentes áreas de
desenvolvimento são enormes e enviam informação aferente ao
SNC que fortalece as ligações mais eficazes

 O brincar é intrínseco à atividade da criança e contribui de forma
ativa na aprendizagem e no controlo emocional

 O conhecimento de todo este processo é imprescindível, para
estabelecer uma intervenção atempada, em situações de risco de
perturbação dos mecanismos de desenvolvimento, como é o caso
da prematuridade
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