
6 meses:  Reconhecendo atrasos motores precoces
Uma comparação da avaliação de bebês de 6 meses

AtípicoTípico
• Capaz de elevar e sustentar 

simetricamente as 
extremidades superiores e 
inferiores contra a gravidade

• Demonstra maior controle 
antigravitacional dos 
músculos do tronco e 
movimentos mais amplos de 
extremidades

• Mostra rápida resposta visuo-
motora para olhar, alcançar, 
pegar e transferir objetos

• Mostra maior habilidade para 
manter a cabeça e tronco na 
linha média, mas ainda sem 
os adequados movimentos 
antigravitacionais

• Apresenta extremidades superiores 
e inferiores excessivamente 
abduzidas e rodadas externamente, 
movimentos preferencialmente 
realizados sob a superfície de apoio

• Parece interessado visualmente em 
objetos, mas é incapaz de alcançar 
e pegar

• Rola de maneira 
independente e com 
facilidade de supino para 
o lado e para prono para 
ambos os lados

• Retifica a cabeça e empurra-
se com a extremidade 
superior contra a superfície 
de apoio enquanto alcança 
com a outra mão

• Requer assistência de um 
examinador para rolar de 
supino para deitado de lado

• A ausência de controle de 
pescoço, ombros e extensores 
de coluna impedem o uso 
dos braços para auxiliar no 
movimento de rolar

• Suporte de peso nos braços 
e antebraços estendidos, 
extensão de coluna lombar e 
membros inferiores

• Demonstra início de controle 
de extremidades superiores 
na transferência lateral de 
peso para alcance, preensão 
e brincar

• Segura um brinquedo do 
lado tenar da palma da mão

• Não escolhe a posição prono 
para brincar devido ao pobre 
controle de cabeça, ombro e 
tronco

• Apresenta menor força de 
extremidades superiores, 
dificultando a transferência 
de peso em direção a pelve, 
necessária para liberar as 
extremidades superiores

• Cotovelos para trás em relação 
aos ombros, dificultando a 
elevação da cabeça e tronco

• Responde rapidamente 
e auxilia no movimento 
ativando os flexores de 
pescoço e elevando a cabeça

• Usa os braços e os 
abdominais para auxiliar no 
movimento

• Mostra boa simetria 
de cabeça, pescoço e 
extremidades superiores

• Auxilia muito pouco no 
movimento de ser puxado 
para sentado

• Cabeça permanece pendida 
para trás até que a posição 
sentada seja alcançada

• Não se puxa com os braços, 
ajudando no movimento
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6 meses:  Reconhecendo atrasos motores precoces
Uma comparação da avaliação de bebês de 6 meses

AtípicoTípico
• Mostra controle de cabeça e 

tronco, com extensão ativa 
de coluna torácica

• Alcança com um braço de 
cada vez, usa uma grande 
base de suporte com as 
extremidades inferiores

• Esforça-se para manter a 
cabeça elevada e na linha 
média; não consegue usar 
a visão e explorar devido 
ao grande esforço para 
manter-se sentado

• Deve ser suportado na 
região torácica para ter 
estabilidade na posição

• Apresenta pouca extensão 
de tronco e dificuldade para 
alcance

• Apresenta completa 
extensão de pescoço e 
coluna torácica superior que 
se estende até os quadris e 
pernas; sustenta a posição

• Eleva a cabeça na linha 
média e estende a coluna 
torácica superior somente 
por breves períodos

• Não apresenta extensão de 
coluna lombar e quadril

• Quando inclinado a frente, 
facilmente e rapidamente 
trás os braços a frente em 
uma completa reação de 
extensão protetora

• Apoia imediatamente em 
uma de suas mãos quando 
alcança um brinquedo a 
frente

• Não traz as extremidades 
superiores em direção 
a superfície como uma 
resposta de proteção

• Apresenta inadequada 
força antigravitacional 
de pescoço e tronco para 
liberar os braços para se 
apoiar a frente

• Sustenta imediatamente 
o peso nas extremidades 
inferiores; vira a cabeça 
livremente para olhar ao seu 
redor

• Mantém o quadril levemente 
flexionados e um pouco 
atrás da linha do ombro

• Usa as extremidades 
superiores para ajudar na 
estabilização do tronco

• Quando colocado em pé, 
não consegue iniciar ou 
sustentar ativamente seu 
peso nas extremidades 
inferiores

• Não apresenta o controle 
antigravitacional de 
cabeça e tronco

• Incapaz de alinhar cabeça, 
tronco, quadris, joelhos e 
pés na postura vertical

COPIE LIVREMENTE, NÃO MODIFIQUE, SEMPRE MENCIONE PATHWAYS.ORG
Pathways.org é 501©(3) é uma organização sem fins lucrativos. Permissão para citar qualquer parte deste trabalho deve ser solicitada ao Pathways.org.  

Materiais são oferecidos sem custos, nenhuma taxa ou cobrança pode estar associada a qualquer material da Pathways.org sem uma prévia autorização escrita. 
www.Pathways.org  •  Facebook.com/PathwaysDotOrg  •  (800) 955-CHILD (2445) 

Si
tt

in
g

Su
sp

en
sã

o 
ho

ri
zo

nt
al

Ex
te

ns
ão

 p
ro

te
to

ra
Em

 p
é

Se
nt

ad
o


