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Obtenção dos Índices de Desenvolvimento Mental (IDM)  e Desenvolvimento 

Motor (IDP) * 

 

Para converter os escores brutos das Escalas Mental e Motora para escores IDM 

e IDP, retorne à página apropriada no Apêndice A (Manual das Escalas Bayley de 

Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição) . A idade da criança em anos, meses, e dias 

determina qual página de tabela deve ser usada. Cada página fornece os escores 

indexados para a faixa etária anotada no espaço no topo da página. A idade (por 

exemplo, 2 meses) aparece primeiro, seguida pelo precisos limites superior e inferior de 

idade (por exemplo, 1 mês, 16 dias a 2 meses, 15 dias). No topo da página, encontre o 

escore bruto  sob o cabeçalho apropriado (Mental ou Psicomotor). Então, lendo a partir 

do escore bruto até a coluna à extrema direita ou esquerda (impressa em cores), 

descubra o escore indexado equivalente para cada escala. 

 

Cálculo e Registro da Idade Desenvolvimental nos aspectos das Escalas Mental e Motora 

 

Para uma avaliação completa do desempenho da criança em cada aspecto, 

retorne à página dobrada no Formulário de Registro da Escala Mental após a 

administração completa das Escalas Mental e Motora. Marque um X ou tique cada item 

para o qual a criança recebeu crédito. Isso produzirá uma amostra visual do nível de 

funcionamento da criança (idade do desenvolvimento) nesses aspectos (ver Figura 3.5 - 

p. 53 do Manual das Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição). 

Para designar a idade desenvolvimental para um aspecto, examine os ítens para os quais 

a criança recebeu crédito em cada aspecto. Identifique o mais alto nível de idade 

desenvolvimental no qual a criança demonstrou maestria (recebeu crédito para um 

número predominante de ítens naquele nível), e registre esta idade no espaço apropriado 

no topo da coluna para cada aspecto. Um perfil emergirá através de todos os aspectos, 

mostrando os pontos fracos e fortes da criança. No caso do desempenho da criança ser 

errático e o nível desenvolvimental não tornar-se aparente em um ou vários aspectos, 

você pode descrever a extensão do desempenho  da  criança. Quando  testar  habilidades  

______________________________________________________________________ 
* Tradução de parte do Capítulo 3 (p. 49) do Manual das Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil - 
Segunda Edição (1993). 
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dissidentes (isto é, habilidades marcadamente acima ou abaixo do  funcionamento  geral  

da criança) pode-se incluir todos os ítens administrados fora da idade no gráfico do 

perfil,  para obtenção de uma estimativa do nível desenvolvimental para um aspecto em 

particular. Refira-se ao Apêndice B (do Manual das Escalas Bayley de 

Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição) para um método alternativo para o cálculo 

da idade desenvolvimental. 


