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Formulário de Registro da Escala de Avaliação do Comportamento * 

 

Preenchimento da Página Resumo do Formulário de Registro da Escala de 

Avaliação do Comportamento 

 
Para completar a Página Resumo da Escala de Avaliação do Comportamento siga os 

passos abaixo: 

 

1.  Transfira as informações demográficas necessárias do Formulário de Registro das 

Escalas Mental e Motora para a porção superior da página. 

 

2.  Transfira a idade cronológica da criança e, se necessário, a idade corrigida, (já 

calculada para os Formulários de Registro das Escalas Mental e Motora), para o 

espaço apropriado no Formulário de Registro da Escala de Avaliação do 

Comportamento. 

 

3.  Após completar todos os valores na Escala de Avaliação do Comportamento (ver 

descrição abaixo), transfira os escores de cada item para o espaço fornecido na 

coluna apropriada para a idade da criança. Os ítens que não devem ser 

administrados a crianças de uma determinada idade estão sombreados nessa 

coluna. 

 

4.  Para obter o escore bruto total para cada Fator, some os créditos de cada item 

nesse Fator e registre no espaço apropriado. 

 

5.  Para obter o Escore Bruto Total, some os créditos de cada item na coluna, com os 

créditos para os ítens adicionais (Ítens 1 e 2 não contribuem para o escore bruto 

total, uma vez que os valores para esses dois ítens são fornecidos pela mãe da 

criança). Você deve notar que para o grupo etário de 13 a 42 meses, os ítens 19 e 

29 aparecem sob dois fatores separados; entretanto, eles são somados apenas uma 

vez no Escore Bruto Total. 

______________________________________________________________________ 
* Tradução de parte do Capítulo 3 (p. 49 e 55) do Manual das Escalas Bayley de Desenvolvimento 
Infantil - Segunda Edição (1993). 
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6.  Tendo obtido os valores para os Fatores e o Escore Bruto Total, transfira esses 

valores para os espaços apropriados do lado esquerdo do Formulário de Registro 

no espaço fornecido. Para obter o percentil e a classificação correspondente aos 

escores, refira-se ao Apêndice B (do Manual das Escalas Bayley de 

Desenvolvimento Infantil - Segunda Edição). 

 

 

Avaliação dos Ítens no Formulário de Registro da Escala de Avaliação do 

Comportamento 

 

Para completar a Escala de Avaliação do Comportamento você deve obter 

informações da mãe da criança e combiná-las às impressões que você formou sobre o 

comportamento da criança. Familiarizar-se com a Escala de Avaliação do 

Comportamento antes de testar uma criança o deixará alerta a comportamentos 

específicos pelos quais esperar e facilitará a avaliação dos comportamentos remetidos 

pelos ítens na Escala de Avaliação do Comportamento. 

Os dois primeiros ítens da Escala de Avaliação do Comportamento são questões 

que você deve fazer à mãe (se ela estiver presente ao exame). Essas questões avaliam as 

impressões da mãe sobre a natureza do desempenho da criança. Portanto, após você ter 

administrado as Escalas Mental e Motora, mas antes da mãe partir, faça essas duas 

questões à ela. 

Após a mãe e a criança sairem, complete as avaliações para cada item aplicável, 

baseado na idade da criança. Baseie sua avaliação nas observações que você fez durante 

a administração das Escalas Mental e Motora. Circule o valor que melhor descreve o 

comportamento típico da criança durante a sessão de teste. 

Abaixo de cada título de item está a faixa etária (em meses) à qual o item se 

refere. Avalie apenas os ítens que se aplicam à idade da criança testada. Deixe os outros 

ítens em branco. Embora os ítens tenham sido divididos em faixas etárias, há ainda 

amplas variações nos comportamentos específicos que você verá entre as três faixas 

etárias. Quando preencher as avaliações, você deve considerar as formas apropriadas 

para a idade que a criança pode demonstrar o comportamento avaliado. 
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O comportamento a que se remete cada item é avaliado dentro de uma escala de 

5 pontos. A distinção entre alguns pontos de avaliação pode, algumas vezes, ser difícil. 

Você pode determinar a avaliação decidindo primeiro se o comportamento da criança 

está mais próximo de um extremo ou de outro do continuum (isto é, se 1 ou 5). Se esta 

decisão for difícil, a avaliação mais apropriada pode ser 3. Se você pode colocar o 

comportamento da criança em um extremo ou outro do continuum, decida se ela merece 

uma avaliação extrema ou mais moderada (isto é, 2 ou 4). Uma vez que você tenha 

determinado a avaliação apropriada para o comportamento da criança neste item, circule 

o número correspondente no Formulário de registro. 

Você deve usar o espaço fornecido na seção de Observações e Comentários 

Gerais na Página Resumo para registrar algumas impressões significantes que você 

tenha formado sobre a criança, durante a sessão de exame, que não tenha sido capturada 

pela Escala de Avaliação do Comportamento. Esses comentários podem incluir 

comportamento que você considerou não usual ou que tenha interferido na finalização 

do teste da criança. Algum comportamento específico avaliado pelos ítens individuais 

na Escala de Avaliação do Comportamento também pode ser descrito e elaborado nesse 

espaço. 

A fim de obter escores totais e escores de fatores válidos, é importante avaliar 

todos os ítens da Escala de Avaliação do Comportamento apropriados à idade da 

criança. Em ocasiões pouco freqüentes, um item pode ser julgado não aplicável para 

uma criança específica. Por exemplo, o Item 7 Disposição para ser acalmada pode ser 

classificado como não aplicável se a criança não tornou-se perturbada durante o exame. 

Em semelhante exemplo, o examinador deve perguntar à mãe qual o comportamento 

demonstrado em situação similar (por exemplo, a criança pode ser acalmada quando 

perturbada em uma interação com um estranho) e fazer a avaliação mais apropriada. A 

identificação de mais de um ou dois ítens não aplicáveis abaixará artificialmente os 

escores da Escala de Avaliação do Comportamento, e pode criar uma impressão 

incorreta que a criança está funcionando atualmente num faixa Questionável ou Não-

Ótima. Os escores totais não devem ser usados em tais casos. 

 


