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DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DE 

VIDA 

RESUMO 

O desenvolvimento neuropsicomotor nos dois primeiros anos de vida é caracterizado 

pelo ciclo biológico, genético, psicológico e adquirido como as doenças e as 

condições ambientais.  No momento em que o embrião entra no útero ele já começa 

a se desenvolver e crescer até que o feto esteja pronto para vir ao mundo. Ao nascer 

à criança apresenta reflexos e reações como chorar, espirrar e sugar, o que o 

ajudará a crescer forte e saudável e estar pronto para começar a amadurecer sua 

coordenação motora, deixando os primeiros reflexos entre os 4 e 6 meses. A criança 

vai adquirindo suas reações posturais como o ganho de equilíbrio, transferências de 

decúbito, o engatinhar, o levantar, e se tornando cada vez mais independente até os 

primeiros passos. O desenvolvimento motor é considerado como um processo 

sequencial, contínuo e relacionado à idade cronológica e a interação com o meio, 

pelo qual o ser humano adquire uma enorme quantidade de habilidades motoras, as 

quais progridem de movimentos simples e desorganizados para a execução de 

habilidades motoras altamente organizadas e complexas. Assim sendo, este 

trabalho tem como objetivo fornecer informações sobre o desenvolvimento 

neuropsicomotor nos dois primeiros anos de vida e mostrar a importância de um 

desenvolvimento saudável normal em relação aos aspectos biológicos, 

socioambientais e psicológicos. 

Palavras chave: desenvolvimento neuropsicomotor, criança. 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento do ser humano ocorre através de um processo sequencial e 

contínuo relacionado á idade cronológica e a interação com os aspectos biológicos, 

hereditários, sociais, psicológicos, e adquiridos como doenças e as condições 

ambientais. Segundo O desenvolvimento começa desde que o embrião é fecundado 

no útero, pois ele passa por todo seu crescimento através dos nutrientes, vitaminas, 

minerais que recebe da mãe através de seu cordão umbilical até chegar o momento 

em que o feto esteja pronto para vir ao mundo. Desde que a criança nasce os 

primeiros estimuladores são os pais, que são também os seus primeiros 

educadores. A qualidade de uma boa relação no ambiente em que o bebê começará 

sua vida influência muito para que o bebê seja tranquilo, para que possa dormir bem 

e ter uma boa alimentação.  

É muito importante para o desenvolvimento da criança os estímulos, e os primeiros 

ocorrem com a interação da mãe com seu bebê, como na hora em que for mamar, 

as trocas de olhares da mãe para o filho, na hora de trocar as fraldas e tomar banho 

que o bebê sentirá o toque da mão de sua mãe no seu corpo. A criança precisa de 

estímulos para que seus reflexos e reações possam se desenvolver é preciso se 

comunicar conversar, brincar aproveitar todas as situações, criando novas e 



variadas experiências que lhe permitam descobrir o seu corpo e o mundo com 

alegria. Mas quanto mais numerosos e diversos sejam os estímulos que lhe 

proporcionem, maior será sua capacidade de aprender no futuro e de adaptar-se as 

novidades, e indiferenças da vida. A convicção de que cada criança é diferente, e de 

que essas diferenças incluem interesses e habilidades permitirá descobrir e respeitar 

os seus interesses, assim como também a dos outros. 

É muito importante que a criança brinque, pois é a atividade principal para que 

possa se desenvolver com qualidade de vida, e o mais importante do que a criança 

brincar sozinho é brincar junto com outras crianças da mesma idade, pois isso vai 

lhe proporcionar um ótimo desenvolvimento e até mais rápido, do que se a criança 

for brincar sozinha e pior dentro de um limite de espaço muito pequeno como num 

chiqueirinho. Por isso é muito importante que os pais compreendam que brincar não 

é uma perda de tempo, muito pelo contrário é indispensável para o desenvolvimento 

intelectual, motor, afetivo e social das crianças. 

Segundo HAYWOOD (2004) diversos fatores, podem colocar o curso normal do 

desenvolvimento de uma criança. Definem-se como fatores de risco uma série de 

condições biológicas e ambientais que aumentam a probabilidade de déficits no 

desenvolvimento neuropsicomotor da criança. 

OBJETIVO 

O objetivo do presente estudo é fornecer informações sobre o desenvolvimento 

neuropsicomotor nos dois primeiros anos de vida e mostrar a importância de um 

desenvolvimento saudável normal em relação aos aspectos biológicos, 

socioambientais e psicológicos. 

MÉTODO      

Foi realizada a captação de publicações através de bancos de dados científicos 

eletrônicos (Mediline, Pubmed e Scielo) além de livros voltados à área de 

neuropediatria.  

ASPECTOS BIOLÓGICOS NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

Na fase de crescimento e maturação da criança ocorre o desenvolvimento aonde a 

criança vai conhecendo o seu próprio corpo, e aprendendo em cada fase de sua 

vida a se preparar para se tornar cada vez mais independente. E isso acontece a 

partir do momento em que a criança começa aprender a comer, a andar sozinha. 

ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

No desenvolvimento motor não é só a maturação que vai atuar sobre o 

desenvolvimento da criança mais uma delas é o aspecto socioambiental. A interação 

da família com a criança é muito importante, na hora de brincar, ensinar, são apenas 

alguns dos aspectos que levam a criança a se desenvolver melhor, deixá-la em um 

berço ou em um chiqueirinho o dia inteiro a onde esta criança vai ter uma limitação 



muito pequena em seu desenvolvimento neuropsicomotor, pois não terá quase nada 

para estimular como um brinquedo próprio para coordenação motora, mais também 

tem outros aspectos que interferem como a interação com a família. 

BRUM (2004) afirma que quando os pais são coerentes em seus padrões de 

cuidados e prestam atenção aos sinais de seu bebê, oferecem um ambiente 

altamente favorável para a criança senti-los e ao mundo como confiáveis e 

responsivos às suas necessidades individuais.  

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

Os aspectos psicológicos trata do comportamento, das atitudes em geral da criança. 

Essa fase em que a criança tem o seu crescimento e desenvolvimento é muito 

importante que os pais tenham o máximo de cuidado quando criar, pois a criança vai 

levar sempre durante toda a sua vida as coisas boas e ruins pela vida. Não é nada 

bom para a criança conviver em um ambiente bagunçado, com brigas, clima sempre 

pesado por que isso só vai favorecer para a criança um desenvolvimento ruim e 

revoltante onde a criança quando pequena estará sempre chorando, gritando com 

todo mundo sem motivo, triste, e até depressivo. 

RESULTADOS  

Os aspectos socioambientais, biológicos e psicológicos influenciam diretamente nas 

etapas do desenvolvimento neuropsicomotor da criança. O ambiente positivo age 

como um facilitador do desenvolvimento normal. Assim sendo, pode-se verificar que 

as intervenções nos primeiros anos de vida podem auxiliar o desenvolvimento da 

criança e prevenir condições indesejáveis ou incapacidades. 

CONCLUSÃO  

O desenvolvimento neuropsicomotor da criança não está apenas relacionado ao 

aspecto motor mas também aos aspecto biológico, socioambientais e psicológicos, 

que vão proporcionar para a criança uma vida mais saudável e correta para um bom 

desenvolvimento neuropsicomotor. 
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