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Preenchimento dos Formulários de Registro * 

 

As Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição (1993) 

possuem três Formulários de Registro, os quais foram projetados para facilitar a 

administração e avaliação do teste. Cada formulário fornece espaço para registrar e 

avaliar o desempenho da criança nos ítens do teste ou da avaliação comportamental e 

também fornece informações tais como: pontos de início e interrupção, limites de 

tempo, e outras sugestões para facilitar uma administração apropriada do teste. 

 

Prenchimento da Página Resumo dos Formulários de Registro 

das Escalas Mental e Motora 

 

A Página Resumo contém espaço para registrar informações demográficas, idade 

cronológica e corrigida, escores brutos, e Índice de Desenvolvimento Mental (IDM) e 

Psicomotor (IDP) obtidos pela criança. Para completar a Página Resumo, registre as 

informações como segue:  

 

1.  Na porção superior esquerda da página, registre todas as informações demográficas 

disponíveis pertinentes sobre a criança. 

 

2.  Calcule a idade cronológica da criança. Para calcular a idade exata na data do teste, 

registre a data do teste e a data de nascimento da criança nos espaços apropriados, 

como ilustrado na Fig 3.2 (p. 47 do Manual das Escalas Bayley de Desenvolvimento 

Infantil - 2ª Edição) (Se a criança for testada em duas sessões, usa apenas a primeira 

data de teste no cálculo). Subtraia a data de nascimento da data de teste. 

 

Para esse cálculo, adota-se que todos os meses possuem 30 dias. Da mesma 

maneira, os dias da idade não são arredondados para cima, para o mês mais próximo. 

Por exemplo, a idade de 1 ano, 6 meses e 20 dias não é arredondada para 1 ano e 7 

meses, mesmo que a criança esteja mais próxima dessa idade. 

______________________________________________________________________ 
* Tradução de parte do Capítulo 3 (p. 46 a 48) do Manual das Escalas Bayley de Desenvolvimento 
Infantil - Segunda Edição (1993). 
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Se você estiver testando uma criança prematura, é necessário um cálculo 

adicional para computar a idade correta da criança. Este cálculo envolve subtrair o 

montante de tempo (em meses e dias) da prematuridade da criança em relação à 

idade cronológica para calcular a idade correta. 

 

3.  Ao completar o teste, registre o escore bruto, IDM e IDP nos espaços apropriados 

(ver discussão mais tarde neste capítulo em como derivar escores indexados baseados 

nos escores brutos usando o Apêndice A do Manual das Escalas Bayley de 

Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição). Da mesma forma no Apêndice A do 

manual, escolha um nível de confiança de 90% ou 95% e encontre o intervalo de 

confiança correspondente para as Escalas Mental e Motora. Registre estes números 

nos espaços apropriados. Para determinar as Classificações para as Escalas Mental e 

Motora, volte ao Capítulo 7, Tabela 7.2.(do Manual das Escalas Bayley de 

Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição).  Registre essas classificações nos 

espaços apropriados. 

 

Na parte superior da Página Resumo, é fornecido um espaço para você registrar 

alguns comentários gerais ou observações a respeito do desempenho ou 

comportamento da criança no teste. 

 

Uso dos Formulários de Registro das Escalas Mental e Motora 

 

Como mencionado anteriormente, os Formulários de Registro foram projetados 

para facilitar uma administração homogênea e precisa do teste. Segue a descrição de 

cada coluna dos Formulários de Registro das Escalas Mental e Motora que devem ser 

usadas no curso da administração do teste (ilustrada na Figura 3.3 - pp. 50-51 do 

Manual das Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição). 

 

Grupo de Idade     Os ítens apropriados para a idade com os quais iniciar e terminar o 

teste são indicados por dois ícones à esquerda: a flecha, contendo a idade em meses, 

indica que o item inicia um conjunto de ítens; e a mão indica que o item finaliza o 

conjunto de ítens designado. 
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Item     Esta coluna contém o número e o título do item a ser administrado, e se esse 

item pode ser observado incidentalmente (algum item no qual o número esteja circulado 

e sombreado pode ser observado incidentalmente). Além disso, se o item tem um limite 

de tempo específico e requer um cronômetro, o ícone cronômetro aparece. 

 

Posição     Como descrito anteriormente, a maioria dos ítens designa uma posição física 

na qual a criança deve iniciar o item. A posição para cada item está listada nessa coluna. 

Se o item não exige uma posição específica na qual a criança deva iniciar o item, 

nenhuma posição estará listada. 

 

Materiais     Todos os materiais necessários para administrar o item são listados. Se o 

item tem um limite de tempo específico, o ícone cronômetro aparece. 

 

Próximo Item     Esta coluna é dividida em duas sessões. A seção Avaliar refere-se ao 

próximo item que deve ser avaliado após o corrente item. A maioria dos ítens que 

aparecem nessa coluna podem ser facilmente avaliados a partir do desempenho da 

criança no corrente item. A seção Administrar refere-se ao item que deve ser 

administrado na seqüência. Avaliar e administrar os ítens na seqüência prescrita resulta 

em uma fácil transição de um conjunto de materiais ou comportamentos desejados para 

outro. 

 

Item anterior na série     O item listado nessa coluna é o mais próximo item anterior na 

série conceitual ou de materiais. Se o número do item está em tipo colorido, indica que 

o corrente item é contingente ao item anterior. 

 

Comentários/ Critério de Avaliação/ Tentativa e Informações relatadas     Essa 

coluna é fornecida para você registrar os comentários e observações sobre o 

desempenho da criança. Além disso, certos ítens possuem espaço para você registrar 

informações específicas sobre as tentativas, tais como critério de avaliação (por 

exemplo, Item 27, Discrimina novo padrão visual: 2 de 2), tempo de conclusão (por 

exemplo, Item 98, Coloca pinos em 70 segundos), ou quantidade de um comportamento 
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específico (por exemplo, Item 78, Vocaliza quatro diferentes combinações de vogal-

consoante). 

 

Crédito    Anotar no mínimo um dos seguintes registros nessa coluna no Formulário 

para todos os ítens administrados à criança, de forma a distinguí-los daqueles não 

administrados. A anotação deve refletir, no mínimo, o desempenho da criança naquele 

item. 

 

Essas abreviações padronizadas fornecem uma convenção útil para registrar o 

desempenho da criança sem usar termos tais como aprovado ou desaprovado, o que 

pode ter conotação negativa para as mães. 

 

 C (Crédito) A criança respondeu ou desempenhou corretamente e 
recebeu crédito no item. 
 

 NC (Não Crédito) A criança respondeu ou desempenhou incorretamente 
e não recebeu crédito no item. 
 

 R (Recusa) A criança recusou-se a desempenhar a tarefa e não 
recebeu crédito no item. 
 

 O (Omissão) O item foi omitido inadvertida ou intencionalmente. 
A criança não recebeu crédito no item. 
 

 RM (Relato da Mãe) A mãe relata que a criança demonstrou alguma vez o 
comportamento ou habilidade que o item avalia. A 
criança não recebeu crédito no item. 

 

 

Número de ítens que a criança recebeu crédito nesta página     Registre no espaço na 

parte inferior da coluna de crédito, em cada página, o número de ítens nos quais a 

criança recebeu crédito naquela página específica. Não inclua nenhum item não 

administrado mas que a criança recebeu crédito por estar acima do item base. Este 

espaço é útil ao calcular o escore bruto da criança, desde que apenas terá que olhar 

rapidamente o total em vez de somar novamente os ítens individualmente. 
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Cálculo do Escore Bruto 

 

Os escores brutos da criança nas Escalas Mental e Motora das Escalas Bayley de 

Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição (1993) são calculados através da soma do 

número total de ítens nos quais a criança receber crédito em cada escala e todos os ítens 

abaixo do item base (o primeiro item, no conjunto de ítens, no qual a criança recebeu 

crédito para um número suficiente de ítens). Isto inclui ítens para os quais a criança 

recebeu crédito em um conjunto de ítens no qual ela não tenha obtido um nível base de 

desempenho. Por exemplo, (ver Figura 3.3 - pp. 50-51 do Manual das Escalas Bayley de 

Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição) se uma criança de 6 meses de idade 

recebeu crédito para apenas três ítens no conjunto de ítens de 6 meses na Escala Mental, 

isto está abaixo da regra de base (cinco ou mais ítens devem ser creditados). Dessa 

maneira, você deve voltar e testar a criança com todos os ítens do conjunto de 5 meses 

que não foram administrados como parte do conjunto de 6 meses. Se a criança recebeu 

crédito em quatro ítens adicionais no conjunto de 5 meses (ítens ainda não 

administrados como parte do conjunto de 6 meses), ela pode receber um escore bruto de 

48, calculado como segue: 

 

 41 ítens abaixo do primeiro item no conjunto de 5 meses 
  
 + 4 ítens no conjunto de 5 meses (Ítens 42, 43, 45 e 46) 
 

+ 3 ítens no conjunto de 6 meses (Ítens 51 e 55 no conjunto de 5 e 6 meses, e 
Item 67 no conjunto de 6 meses) 

 

 

 

 


