
Sinais de alarme para Atraso Global do Desenvolvimento Psicomotor (adaptado de 

Ferreira, 2004) 

 Idade Sinais de alarme de AGDPM 
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4,5 Meses Não puxa para se sentar, com a cabeça alinhada com o corpo 

5 Meses Não rebola 

9 Meses Não fica sentado sem apoio 

10 Meses Não fica de pé com apoio 

15 Meses Não anda sem apoio 

2 Anos Não sobe ou desce escadas 

2, 5 Anos Não salta 

3 Anos Não pedala no triciclo 

4,5 Anos Não salta «ao pé-coxinho» 

5 Anos Não é capaz de andar pé-ante-pé numa linha recta 
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3,5 Meses Persistência do reflexo de preensão 

4-5 Meses Não segura a roca; não junta as mãos na linha média 

8 Meses Não transfere os objectos de uma mão para a outra 

10-11 Meses Ausência de pinça dedos-polegar 

15 Meses Não põe ou tira de uma caixa 

20 Meses Não tira meias ou luvas sem ajuda 

2 Anos Não faz torre de 5 cubos ou não rabisca 

2,5 Anos Não volta a página de um livro 

3 Anos Não faz torre de 8 cubos ou não esboça uma linha recta 

4 Anos Não faz torre de 10 cubos ou não copia um círculo 

4,5 Anos Não copia uma cruz 

5 Anos Não constrói uma escada com cubos ou não imita um quadrado 
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5-6 Meses Não palra 

8-9 Meses Não diz «da» ou «ba» 

10-11 Meses Não diz «dada» ou «baba» 

16 Meses Não produz palavras únicas 

2 Anos Não faz frases de 2 palavras 

2,5 Anos Não usa pelo menos um pronome pessoal 

3,5 Anos Não fala de modo inteligível 

4 Anos Não compreende preposições 

5 Anos Não utiliza a sintaxe correcta em frases curtas 
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2-3 Meses Não faz sentir necessidades 

6-7 Meses Não procura o objecto caído 

8-9 Meses Não se interessa por fazer «cu-cu» 

12 Meses Não procura o objecto escondido 

12-15 Meses Não aponta 

15-18 Meses Não se interessa por jogos de causa e efeito 

2 Anos Não categoriza semelhanças (por ex. animais, veículos) 

3/5 Anos Não sabe nome próprio e apelido 

4 Anos Não sabe escolher entre a maior e a menor de 2 linhas 

4, 5 Anos Não sabe contar 

5 Anos Não sabe as cores nem qualquer letra 

5,5 Anos Não sabe o seu próprio aniversário ou a morada 
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l 3 Meses Não tem sorriso social 

6-8 Meses Não ri numa situação apropriada 

10 Meses Não estranha 

1 Ano Não se consola, não aceita «mimos» 

2 Anos 
Agride sem provocação; sem contacto ocular nem interacção com 

crianças e adulto 

3-5 Anos Não brinca com as outras crianças; desafia a obediência 


