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RESUMO 

 

Os primeiros anos de vida são fundamentais para a predição do desenvolvimento 

infantil normativo. Quando diagnosticada alguma alteração precocemente, a 

estimulação adequada irá reduzir, minimizar ou sanar as consequências deletérias 

desta alteração promovendo melhor qualidade de vida e desenvolvimento futuro do 

lactente. Para o diagnóstico precoce de alterações no desenvolvimento infantil é 

indispensável avaliação detalhada de todas as áreas do desenvolvimento. A Escala 

de Desenvolvimento Mental de Griffiths III é um instrumento de diagnóstico 

envolvendo cinco áreas: Fundamentos do Aprendizado, Linguagem e Comunicação, 

Coordenação Olho-Mão, Pessoal-Social-Emocional e Motora Grossa. O objetivo foi 

realizar adaptação transcultural da Escala de Desenvolvimento Mental de Griffiths III 

e sua normatização para os lactentes brasileiros. Após cumprimentos dos aspectos 

éticos, foi realizada adaptação transcultural do instrumento seguindo as etapas: 

tradução por dois tradutores juramentados, do inglês para o português brasileiro; 

síntese das traduções; retrotradução por dois nativos do idioma inglês e fluentes no 

idioma português brasileiro; análise por comitê de especialistas; aplicação da versão 

pré-final em estudo piloto; envio da documentação para os autores da Escala original. 

Para normatização foram avaliados 216 lactentes, com desenvolvimento típico, 

comprovado pelo histórico coletado na anamnese, aplicação do protocolo de 

Observação do Comportamento Comunicativo e do Teste de Screening de 

Desenvolvimento Denver II. As características quanto ao gênero e classificação 

socioeconômica da casuística foi proporcional à realidade brasileira. Foi realizada 

análise descritiva do processo de adaptação transcultural e tratamento estatístico com 

aplicação do Teste de Mann-Whitney e correlação de Spearman. A normatização do 

desempenho dos lactentes brasileiros na EDMG III foi realizada por meio da 

progressão linear de uma faixa etária para a seguinte (mês a mês), com a utilização 

de valores de média e desvio padrão suavizados. O processo de adaptação 

transcultural foi seguido, com necessidade de mínimas adaptações mantendo 

equivalência semântica, idiomática, experimental e conceitual. Não houve diferença 

estatisticamente significante entre desempenho de meninos e meninas; houve 

correlação direta e signif icante entre  escolaridade  materna   e  condição 

  



 

 

 

  



 

 

socioeconômica; devido às particularidades da casuística, não foi observada 

correlação direta entre condição socioeconômica e desempenho na Escala; verificou-

se correlação forte, direta e estatisticamente significante entre o desempenho dos 

lactentes nas cinco subescalas. Após normatização dos dados, afirma-se que a Idade 

de Desenvolvimento se apresenta similar entre as Subescalas, seguindo um padrão 

de aumento na pontuação bruta de acordo com o aumento da idade cronológica, 

seguindo o curso do desenvolvimento típico. Concluiu-se que foi realizada a 

adaptação transcultural da Escala de desenvolvimento Mental Griffiths III de 0 a 72 

meses, incluindo o Livro de Anotações e o Livro de Desenho. A normatização deste 

instrumento foi concluída para a faixa etária de 0 a 24 meses, com valores normativos 

referente à Idade de Desenvolvimento.  
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ABSTRACT 

 

GRIFFITHS MENTAL DEVELOPMENT SCALE FOR CHILDREN AGED 0 TO 2 

YEARS - ADAPTATION FOR THE BRAZILIAN POPULATION 

 

The first years of life are fundamental to the prediction of normative infant development. 

When an early diagnosis is made, adequate stimulation will reduce, minimize or 

remedy the deleterious consequences of this change, promoting better quality of life 

and future development of the infant. For the early diagnosis of changes in child 

development, a detailed evaluation of all areas of development is indispensable. The 

Griffiths Mental Development Scale III is a diagnostic tool involving five areas: 

Fundamentals of Learning, Language and Communication, Eye-Hand Coordination, 

Personal-Social-Emotional and Gross Motor. The objective was to perform 

transcultural adaptation of the Griffiths Mental Development Scale III and its 

normalization for Brazilian infants. After observing the ethical aspects, the transcultural 

adaptation of the instrument was carried out following the steps: translation by two 

sworn translators, from English into Brazilian Portuguese; synthesis of translations; 

back translation by two native speakers of the English language and fluent in the 

Brazilian Portuguese language; analysis by expert committee; application of the pre-

final version in a pilot study; sending the documentation to the authors of the original 

Scale. For normalization, 216 infants were evaluated, with a typical development, as 

evidenced by the history collected in the anamnesis, application of the Communicative 

Behavior Observation protocol and the Denver II Development Screening Test. The 

characteristics of the gender and socioeconomic classification of the sample were 

proportional to the Brazilian reality. A descriptive analysis of the cross-cultural 

adaptation process and statistical treatment with Mann-Whitney test and Spearman 

correlation were performed. The normalization of the performance of Brazilian infants 

in the EDMG III was performed through linear progression from one age group to the 

next (month to month), using mean and standard deviation values smoothed. The 

process of cross-cultural adaptation was followed, with the need for minimal 

adaptations maintaining semantic, idiomatic, experimental and conceptual 

equivalence. There was no statistically significant  difference  between  boys'  and  girls' 

 
 



 

 

  



 

 

performance; there is a direct and significant correlation between maternal schooling 

and socioeconomic status; due to the particularities of the sample, no direct correlation 

was observed between socioeconomic status and performance in the Scale; there was 

a strong, direct and statistically significant correlation between infant performance in 

the five subscales. After normalization of the data, it is stated that the Development 

Age is similar among the subscales, following a pattern of increase in the gross score 

according to the increase of the chronological age, following the course of the typical 

development. It was concluded that the transcultural adaptation of the Griffiths Mental 

Development Scale III from 0 to 72 months was carried out, including the Record Book 

and the Drawing Book. The normalization of this instrument was completed for the age 

group from 0 to 24 months, with normative values referring to the Age of Development.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento infantil é influenciado por complexas interações entre 

fatores intrínsecos e extrínsecos, envolvendo aspectos biológicos, psicoemocionais e 

ambientais, que podem interferir em seu percurso, nos períodos pré, peri e pós-natal. 

Quando há interferência negativa, pode acarretar alteração na aquisição e 

desenvolvimento em uma ou mais áreas, motora, social, cognitiva, linguística, 

adaptativa e de autocuidados.  

Considerando que os primeiros anos de vida são fundamentais para a 

predição do desenvolvimento infantil normativo, quando diagnosticada alguma 

alteração precocemente, a estimulação adequada irá reduzir, minimizar ou sanar as 

consequências deletérias da interferência dos fatores de risco promovendo melhor 

qualidade de vida e desenvolvimento futuro do lactente. Segundo Brasil, 2002, 

lactente são os bebês de até 2 anos de idade. 

Para o diagnóstico precoce de possíveis alterações no desenvolvimento 

infantil é indispensável realizar a avaliação detalhada de todas as áreas do 

desenvolvimento, com profissional capacitado e experiente em dois aspectos cruciais: 

clínico (subjetivo) e instrumental (objetivo), além de considerar as condições de risco.  

O conhecimento científico e a experiência profissional são indispensáveis 

para o profissional conduzir o caso e realizar os encaminhamentos necessários, bem 

como o raciocínio diagnóstico. Por outro lado, também se faz necessária uma 

avaliação objetiva, por meio da aplicação de instrumentos com dados normativos da 

população com desenvolvimento típico, para comparação de desempenho e 

conclusão diagnóstica sobre quais áreas estão defasadas e quais estimulações 

devem ser aplicadas em cada caso em particular. Ressalta-se que a utilização de 

instrumentos normatizados e padronizados reduz o risco de resultado falso negativo 

no diagnóstico do desenvolvimento infantil. 

Em relação ao primeiro aspecto, conhecimento científico e experiência 

profissional, este depende exclusivamente de cada profissional, de seu interesse e 

busca por conhecimento e por oportunidades de aprendizagem para ampliar suas 

experiências. 
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Quanto ao aspecto relacionado à avaliação formal, o panorama brasileiro 

se resume na escassez de instrumentos normatizados e padronizados para a 

população, implicando na utilização de procedimentos de avaliação desenvolvidos em 

outros países, de acordo com suas normas, muitas vezes não compatíveis com a 

realidade brasileira (SANTOS et al., 2008; SANT’ANNA et al., 2008; VIEIRA et al., 

2009; SACCANI, 2009; CARMO et al., 2012; ROCHA et al., 2013; LINDAU, 2014; 

MADASCHI et al., 2016). 

A tradução, adaptação e normatização de instrumentos podem ser 

consideradas mais viáveis do que a elaboração de um instrumento completamente 

novo, uma vez que, além de possibilitar estudos transculturais com a utilização dos 

mesmos instrumentos de avaliação em populações e culturas diferentes, permite a 

realização do trabalho em tempo reduzido.  

Dentre os instrumentos de avalição disponíveis, podem ser citados os 

testes e as escalas, que podem realizar rastreio/triagem ou diagnóstico de alterações 

nas diferentes áreas do desenvolvimento infantil. 

A Escala de Desenvolvimento Mental de Griffiths III (EDMG III) é um 

instrumento de diagnóstico amplo envolvendo cinco áreas denominadas: 

Fundamentos do Aprendizado, Linguagem e Comunicação, Coordenação Olho-Mão, 

Pessoal-Social-Emocional e Motora Grossa. Apesar deste instrumento ter por objetivo 

realizar avaliação diagnóstica do desenvolvimento, podendo ser aplicado em lactentes 

e pré-escolares com suspeita ou diagnóstico de diversas patologias e síndromes ou 

com fatores de risco para alteração no desenvolvimento infantil, como prematuridade, 

uso de álcool ou drogas na gestação, hipotireoidismo congênito, paralisia cerebral, 

distrofia muscular, autismo, dentro outros (GIAGAZOGLOU et al., 2005; LYNN, 2009; 

REYES et al., 2010; MORRIS et al., 2012; ABDEL-LATIF et al., 2013; COHEN et al., 

2013; GIOVANNETTI et al., 2013; HARTEMAN et al., 2013; MORAG et al., 2013; 

PANE et al., 2013; VAN BUUREN et al., 2013; PERONI et al., 2014; THOMAIDIS et 

al., 2014; FONTANA et al., 2016; KEUNEN et al., 2016; BIRAJDAR et al., 2017), 

também é utilizado para o acompanhamento do desenvolvimento típico.  

Não há controvérsia sobre a necessidade de pesquisas voltadas à 

padronização e normatização de instrumentos de avaliação em todo o mundo, ou à 

adaptação e normatização de testes e escalas, utilizados, padronizados e validados 

em outros países, visto as diferenças culturais. No Brasil, verifica-se carência de 

instrumentos validados, padronizados e normatizados, para avaliar o desenvolvimento 
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infantil, principalmente, para a faixa etária de zero a dois anos. Desta forma, há a 

necessidade de adaptação cultural, uma vez que os critérios normativos devem estar 

bem estabelecidos para a identificação de processos não típicos. 

Diante o exposto, este estudo tem por objetivo realizar a adaptação 

transcultural da Escala de Desenvolvimento Mental de Griffiths III e a normatização 

da referida escala para os lactentes brasileiros. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Desenvolvimento Infantil 

 

Desenvolvimento é a modificação ou crescimento com aumento da 

complexidade, por uma série de fenômenos que ocorrem no organismo (FERREIRA; 

LAMÔNICA, 2008). O desenvolvimento infantil é iniciado no período gestacional, com 

uma sequência constante de mudanças e evoluções progressivas, envolvendo 

aspectos físicos, neurológicos, comportamentais que são verificados nas diferentes 

áreas do desenvolvimento, motora, linguística, pessoal-social e de autocuidados.  

Os fatores interferentes nesse processo de desenvolvimento ocorrem nos 

períodos pré, peri e pós-natais e podem ser divididos em dois amplos grupos, os 

fatores intrínsecos e os extrínsecos. Considera-se fatores intrínsecos os genéticos, 

hereditários, biológicos, que influenciarão o desenvolvimento físico, estrutural e 

funcional; e fatores extrínsecos os sociais e emocionais, envolvidos nos diferentes 

ambientes familiares, sociais e escolar que, em conjunto, irão interferir nos 

comportamentos, aprendizagens e expectativas de desenvolvimento (SHEVELL, 

2008; THOMAIDIS et al., 2014; SWINGLER et al., 2015). 

A somatória destes fatores promove o desenvolvimento pleno do lactente. 

O diagnóstico de alterações no desenvolvimento infantil nos dois primeiros anos de 

vida é fundamental para um prognóstico melhor, em consequência do processo de 

plasticidade cerebral. Ao realizar tratamento específico das dificuldades encontradas 

precocemente, são reduzidas as consequências da alteração inicial, por vezes em 

uma única área do desenvolvimento, implicar em atraso em outras áreas, como 

descrito na literatura (FERREIRA; LAMÔNICA, 2008; FERREIRA, 2010; NIP et al., 

2011; MULUK et al., 2014). 

Um estudo apontou que a área motora fina apresenta maior correlação com 

a área de linguagem. Os autores justificaram o achado pelo fato da natureza cognitiva 

que está relacionada às duas áreas citadas, bem como à distribuição topográfica da 

representação cortical oral e manual (MULUK et al., 2014). 

Autores afirmam que o distúrbio global do desenvolvimento é caracterizado 

por alteração em duas ou mais áreas (SHEVELL et al., 2003; SHEVELL, 2008; 
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MULUK et al., 2014), visto a relação que existe entre elas e a possibilidade de outras 

áreas serem prejudicadas caso a estimulação adequada não ocorra de maneira 

efetiva e precoce.  

Para realizar um diagnóstico adequado e preciso, permitindo um 

delineamento e planejamento terapêuticos assertivos, é imprescindível avaliação 

clínica e instrumental detalhada, com valores de referência para a população 

estudada. Apesar da escassez de testes padronizados e normatizadas para avaliação 

infantil no Brasil, quando se propõe realizar tradução de instrumentos internacionais, 

é necessário um processo de adaptação cultural com procedimentos 

metodologicamente adequados, uma vez que estes constituirão um passo 

fundamental para a identificação de problemas frequentes e seus fatores de risco, 

permitindo não só o planejamento individual do tratamento bem como de políticas 

públicas voltadas para a população infantil (GIUSTI; BÉFI-LOPES, 2008). 

Autores afirmam que é necessário avaliar, ao menos uma vez, todas as 

crianças antes da idade escolar, para verificar risco de alteração no desenvolvimento 

de linguagem (MULUK et al., 2014), permitindo estimulação para prevenção de 

alterações no processo de aprendizagem. 

Como instrumentos de avaliação do desenvolvimento infantil, podem ser 

encontrados Escalas ou Testes de rastreio e em menor quantidade, instrumentos de 

diagnóstico na faixa etária de 0 a 2 anos.  

Vários países têm se preocupado com o acompanhamento do 

desenvolvimento de crianças, principalmente daquelas que apresentam sinais de risco 

para alterações do desenvolvimento, pois esta condição pode se tornar um problema 

de saúde pública (MORRIS et al., 2012; ABDEL-LATIF et al., 2013; SWINGLER et al., 

2015). É necessário verificar o custo-efetividade do instrumento em termos de sua 

acurácia, para reduzir o número de falsos positivos ou falsos negativos, pois estas 

condições podem trazer custos adicionais financeiros para o sistema de saúde e 

emocionais para a população alvo (MORRIS et al., 2012).  

Mesmo considerando a importância de escalas e testes de rastreio, 

principalmente pela menor demanda de tempo em sua aplicação, é indispensável a 

possibilidade de ter disponíveis instrumentos que se preocupem com a obtenção de 

quocientes do desenvolvimento, em suas áreas fundamentais (motora, linguística e 

pessoal-social), proporcionando critérios para o diagnóstico precoce e possibilitando 

intervenção assertiva com repercussão na qualidade de vida da população. 
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2.2 Escala de Desenvolvimento Mental de Griffiths III 

 

A EDMG III é um instrumento de diagnóstico que abrange cinco áreas do 

desenvolvimento: Fundamentos do Aprendizado, Linguagem e Comunicação, 

Coordenação Olho-Mão, Pessoal-Social-Emocional e Motora Grossa, aplicado a 

crianças do nascimento aos 72 meses. 

A referida Escala pode ser usada para uma variedade de propósitos em 

uma diversidade de configurações aplicadas por psicólogos, pediatras e 

pesquisadores do desenvolvimento infantil. Além do diagnóstico, a EDMG III permite 

realizar rastreamento e monitoramento do desenvolvimento infantil ao longo do tempo 

e auxiliar no planejamento de intervenções terapêuticas, mensurando seus efeitos 

depois de reavaliações regulares, fornecendo informações para decisões sobre o 

gerenciamento do desenvolvimento infantil (STROUD et al., 2017). 

A Griffiths III pode ser usada em ambientes clínicos para contribuir para a 

avaliação e intervenção terapêutica de uma variedade de alterações como atraso no 

desenvolvimento, HIV/AIDS, deficiência auditiva, atraso na fala, atraso motor, 

Autismo, Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), dificuldades de 

aprendizagem, Síndrome de Down, privação ambiental, paralisia cerebral, epilepsia e 

prematuridade, dentre outras situações interferentes no desenvolvimento infantil 

(RAMSAY; FITZHARDINGE, 1977; RAMSAY; PIPERZ, 1980; GIAGAZOGLOU et al., 

2005; LYNN, 2009; PEREIRA et al., 2010; REYES et al., 2010; BARROS, 2012; 

HAASTERT et al., 2012; MORRIS et al., 2012; ABDEL-LATIF et al., 2013; COHEN et 

al., 2013; GIOVANNETTI et al., 2013; HARTEMAN et al., 2013; MORAG et al., 2013; 

PANE et al., 2013; VAN BUUREN et al., 2013; PERONI et al., 2014; THOMAIDIS et 

al., 2014; CHANG et al., 2015; FONTANA et al., 2016; KEUNEN et al., 2016; 

BIRAJDAR et al., 2017; STROUD et al., 2017). Também pode ser aplicada em 

ambientes educacionais, em avaliação neuropsicológica e contextos forenses/psico-

legais para auxiliar na avaliação do impacto cognitivo, psicológico e de 

desenvolvimento e em contextos de pesquisa, para estabelecer perfis de 

desenvolvimento indicativos de vários distúrbios da infância, estabelecer o impacto 

das intervenções ao longo do tempo, realizar estudos longitudinais para mapear e 

acompanhar o desenvolvimento infantil, e comparar este desenvolvimento em 

contexto intercultural, entre países (STROUD et al., 2017). 
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Ressalta-se a informação de que as Escalas Griffiths só podem ser 

aplicadas por profissionais atuantes na área do desenvolvimento infantil, que tenham 

realizado o curso de treinamento para aplicador da Escala com tutores autorizados 

pela ARICD. O kit para aplicação é adquirido no site da Hogrefe por profissionais 

cadastrados na ARICD, o que ocorre apenas após a conclusão do curso de 

capacitação. 

Autores elencaram oito características importantes na avaliação de 

crianças com necessidades especiais, que se resumem em utilidade (fornecer 

informações úteis, relacionadas ao uso funcional da linguagem ou habilidades sociais 

colaborando com a programação do processo de intervenção); aceitabilidade (os 

materiais envolvidos na avaliação, bem como a apropriação de conteúdo devem ser 

compatíveis com as necessidades da criança e da família); autenticidade (os 

resultados da avaliação fornecem informações precisas, quanto aos pontos fortes e 

fracos da criança); colaboração (somar as habilidades avaliadas com informações da 

família bem como de outros profissionais que atuam com a criança); convergência (o 

instrumento promove sintetização de informações); equidade (possibilidade de avaliar 

crianças com diversas patologias e necessidades especiais); sensibilidade (fornecer 

informações significativas sobre o progresso da criança, seus pontos fortes e fracos, 

de maneira funcional); congruência (instrumento válido, confiável para avaliar o que 

foi proposto para aquela criança) (HARRIS et al., 2014). 

A EDMG III pode ser considerada um instrumento de avaliação e 

diagnóstico que comtempla estas características, concretizando sua importância na 

avaliação e diagnóstico de lactentes e pré-escolares (0 a 72 meses). 

Outro fato que sedimenta a utilização das Escalas Griffiths como 

instrumento confiável de diagnóstico de alterações do desenvolvimento em suas 

diversas áreas, é sua ampla aplicação na determinação de fatores preditivos para 

alterações (LYNN, 2009; PEREIRA et al., 2010; BARROS, 2012; HAASTERT et al., 

2012; ABDEL-LATIF et al., 2013; COHEN et al., 2013; GIOVANNETTI et al., 2013; 

PANE et al., 2013; CHANG et al., 2015; FONTANA et al., 2016), principalmente 

cognitivas e motoras, uma vez que é utilizada para comparar desempenho de crianças 

com resultados de exames de imagem (HARTEMAN et al., 2013; VAN-BUUREN et 

al., 2013; KEUNEN et al., 2016), ou de eficácia medicamentosa, como no caso de 

hipotireoidismo congênito (PERONI et al., 2014), sendo citada como padrão-ouro em 

diagnóstico de alterações do desenvolvimento infantil (MORRIS et al., 2012). 



Revisão de Literatura  29 

 

Um dado relevante refere-se à ausência de estudos que utilizam grupos 

comparativos com desenvolvimento típico ao avaliar desempenho de crianças com 

fatores de risco, sejam eles pré, peri ou pós-natais, para o desenvolvimento infantil. 

Infere-se que este comportamento da comunidade científica internacional seja devido 

à amplitude de adaptações transculturais realizadas com as Escala Griffiths, 

permitindo comparar com os padrões de normalidade de cada população. 

Estudos realizaram análise comparativa da aplicabilidade da Escala 

Griffiths e da Escala Bayley em crianças de alto risco para alteração do 

desenvolvimento, com idade variando entre 12 e 15 meses (RAMSAY; 

FITZHARDINGE, 1977), e com Síndrome de Down, com idade variando de três a 30 

meses (RAMSAY; PIPERZ, 1980), com metodologias semelhantes no que se refere: 

as duas Escalas foram aplicadas pelo mesmo psicólogo, no mesmo dia, sem que o 

profissional tivesse conhecimento da história clínica dos participantes. Metade da 

amostra de cada estudo recebeu primeiro a aplicação da Escala Griffiths e a outra 

metade, primeiro foi submetida à aplicação da Escala Bayley. Nos dois estudos os 

resultados da Escala Griffiths foram mais consistentes e superiores, apesar da 

correlação encontrada entre os dois instrumentos de avaliação. Os autores inferem 

que a justificativa para tal resultado está pautada na diferença entre as padronizações 

das escalas, diante da amostra de normatização e da quantidade de itens por mês em 

cada Escala, afirmando que a Griffiths apresenta maior quantidade de itens a serem 

avaliados por idade e que apenas esta, tem o objetivo de realizar diagnóstico de 

alterações no desenvolvimento mental. 

Autores realizaram uma revisão integrativa da literatura com objetivo de 

elencar instrumentos de avaliação de lactentes utilizados no Brasil e verificar a 

aplicabilidade das Escalas Griffiths no panorama internacional. Após critérios de 

inclusão aplicados, foram analisados 79 artigos nacionais nos quais foi verificada 

ampla utilização da Escala Alberta, seguida do Denver II e Escalas Bayley no 

panorama brasileiro. Outros instrumentos são utilizados em menores proporções, 

porém a maioria não é adaptada e normatizada para a realidade brasileira. Foram 

analisados 98 artigos que incluíam em sua metodologia a aplicação das Escalas 

Griffiths. A utilização das Escalas Griffiths é visível no exterior, citando Reino Unido, 

China, Itália, Suíça, Suécia, Portugal, Espanha, Holanda, Austrália, Irlanda, África do 

Sul, aplicada com objetivo de acompanhar desenvolvimento típico bem como realizar 

diagnóstico de alterações do desenvolvimento como comorbidade de inúmeras 
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patologias (FERREIRA-VASQUES; LAMÔNICA, 2017). Ressalta-se que a proposta 

da EDMG III é realização de diagnóstico, nas áreas individuais bem como em relação 

ao desenvolvimento global.  

Um estudo comparou o desempenho na Griffiths de crianças Filipinas com 

a normatização das crianças Britânicas (Escala original), longitudinalmente aos seis, 

12 e 24 meses e verificou que o desempenho foi equivalente apenas aos 6 meses, 

sendo que as crianças Filipinas apresentaram menores escores que as crianças 

Britânicas aos 12 e aos 24 meses, reforçando a necessidade de normatização da 

Escala Griffiths para a população Filipina, devido às diferenças de etnia, tradições 

culturais e recursos ambientais limitados (REYES et al., 2010). 

Os trabalhos citados acima reforçam a importância da adaptação 

transcultural da EDMG III para o Brasil possibilitando diagnóstico precoce de 

alterações do desenvolvimento bem como estudos transculturais com diversos países. 

 

 

2.3 Adaptação transcultural de instrumentos de avaliação 

 

Elaborar um novo instrumento de avaliação implica, após sua construção, 

com vasta pesquisa bibliográfica e embasamento científico rigoroso, na verificação de 

validade e precisão do instrumento (confiabilidade) (NORONHA et al., 2002; 

PASQUALI, 2009; SACCANI, 2009; BORSA et al., 2012; BENTO-GAZ; BÉFI-LOPES, 

2014) para então se propor a padronização, na qual está inserido o conceito de 

normatização (PASQUALI, 2001; ANASTASI; URBINA, 2000 apud OTTATI; 

NORONHA, 2003). 

Padronização se refere à uniformidade relacionada às condições gerais de 

aplicação do teste, como o ambiente de testagem, a ordem e maneira com que os 

itens do instrumento devem ser aplicados, como os resultados devem ser pontuados 

(PASQUALI, 2001; ANASTASI; URBINA, 2000 apud OTTATI; NORONHA, 2003), o 

que reforça a necessidade de os aplicadores de instrumentos de avaliação serem 

capacitados para aplicar cada Teste ou Escala, visto suas particularidades. A 

normatização indica a posição relativa do sujeito na amostra normativa, comparando 

seu desempenho com outros de mesma idade cronológica e cultura, fazendo parte do 

processo de padronização de instrumentos de avaliação (OTTATI; NORONHA, 2003; 

SCHARDOSIM et al., 2014).  
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A adaptação transcultural de instrumentos é amplamente utilizada, uma vez 

que possibilita avaliação objetiva por meio de instrumentos já validados e 

padronizados, de maneira mais rápida do que elaboração de novos instrumentos 

(GUILLERMIN et al., 1993; STAPLES et al., 2010; BENTO-GAZ; BÉFI-LOPES, 2014; 

ABREU et al., 2017).  

Outro fator a ser ressaltado é a possibilidade de estudos transculturais para 

comparação de desempenho entre populações e culturas diferentes, por meio de um 

instrumento em comum, adaptado e normatizado respeitando as diferenças entre as 

culturas e povos (GIUSTI; BÉFI-LOPES, 2008; GJERSING et al., 2010; BORSA et al., 

2012; BENTO-GAZ; BÉFI-LOPES, 2014; MORGADO et al., 2017). 

Adaptação cultural é um processo complexo que abrange duas etapas, a 

tradução propriamente dita do instrumento de avaliação a ser utilizado em outra língua 

bem como sua adaptação quanto à cultura, idioma e contexto da população onde será 

utilizado o instrumento posteriormente, mantendo equivalências semânticas, culturais, 

idiomáticas e conceituais, como realizado em diversos estudos (GUILLERMIN et al., 

1993; BEATON et al., 2000; GIUSTI; BÉFI-LOPES, 2008; BRIETZKE et al., 2009; 

GJERSING et al., 2010; MIURA et al., 2010; STAPLES et al., 2010; PUGA, 2011; 

BORSA et al., 2012; CARMO et al., 2012; COSTA et al., 2013; PELLEGRINO, 2013; 

BENTO-GAZ, BÉFI-LOPES, 2014; CONSTANT et al., 2014; LINDAU et al., 2014; 

BGEGINSKI et al., 2015; ALVES et al., 2016; ABREU et al., 2017; CRUNIVEL et al., 

2017; CUNHA et al., 2017; KWIATKOSKI et al., 2017; MORGADO et al., 2017; 

OKAMA et al., 2017). 

A equivalência semântica se refere à tradução mantendo o nível gramatical 

e de vocabulário (significado). A equivalência idiomática diz respeito à tradução de 

expressões idiomáticas que não pode ser feita de forma literal, devendo equivaler no 

seu sentido. A equivalência experimental ou cultural refere-se à coerência entre os 

termos utilizados e as experiências vividas pela população à qual se destina, dentro 

do seu contexto cultural. Por fim, a equivalência conceitual está relacionada aos itens 

utilizados nos instrumentos podem equivaler-se semanticamente, sem, contudo, 

apresentar equivalência de conceito. Os termos podem representar conceitos 

diferentes em contextos específicos (GUILLERMIN et al., 1993; BEATON et al., 2000; 

GIUSTI; BÉFI-LOPES, 2008; BRIETZKE et al., 2009; RIZZINI et al., 2009; GJERSING 

et al., 2010; MIURA et al., 2010; BORSA et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2014; 
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BGEGINSKI et al., 2015; ABREU et al., 2017; ALVES et al., 2017; CUNHA et al., 2017; 

CRUNIVEL et al., 2017).  

A normatização de instrumentos é uma etapa posterior, quando a 

adaptação foi concluída, e diz respeito aos padrões como deve ser interpretado o 

escore atingido pelo sujeito avaliado (OTTATI; NORONHA, 2003; SCHARDOSIM et 

al., 2014). 

O objetivo principal do processo de adaptação transcultural e normatização 

de instrumentos de avaliação para outro idioma deve ser a disponibilidade deste 

instrumento para profissionais da área, que atuam tanto em clínicas como em centros 

de saúde e também na área de pesquisa, para que então o real sentido deste processo 

seja alcançado: avaliações objetivas, bem definidas com elevação de diagnósticos 

assertivos. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Traduzir e adaptar a Escala de Desenvolvimento Mental de Griffiths III dos 

zero aos 72 meses. 

Normatizar a Escala de Desenvolvimento Mental de Griffiths III para a 

população Brasileira do nascimento aos dois anos. 

O estudo foi dividido em dois grandes tópicos: Adaptação transcultural da 

EDGM III e Normatização da referida escala. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 MATERIAL E MÉTODOS 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Anteriormente a execução deste estudo, o projeto foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP), respeitando a resolução 466/12, 

que versa sobre ética em pesquisas do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa - 

CONEP (CAAE: 34802014.0.0000.5417). 

Por questões didáticas e organizacionais, a metodologia foi dividida em 

dois grandes tópicos: Adaptação transcultural da EDMG III e Normatização da referida 

escala. 

É importante frisar que a etapa de Adaptação Transcultural foi realizada em 

sua totalidade, do nascimento aos 72 meses, faixa etária que o instrumento abrange. 

Diferente disto, a etapa de Normatização foi aplicada em faixa etária restrita, do 

nascimento aos 24 meses, como previsto no projeto inicial. No momento da realização 

do curso de capacitação para aplicador da Escala de Desenvolvimento Mental de 

Griffiths, a mesma era dividida em duas Escalas, de zero a dois anos e dos dois aos 

oito anos. Desta forma, como o interesse do estudo se concentrava na faixa etária dos 

lactentes, o curso realizado foi apenas em relação a esta faixa etária. No decorrer do 

desenvolvimento do estudo, a Escala foi atualizada e modernizada, Griffiths III, a qual 

foi estabelecida de maneira contínua no decorrer das idades de zero a 72 meses. Por 

considerar a importância da realização da pesquisa com o instrumento atualizado e, 

ao mesmo tempo, o tempo restante para a conclusão do estudo, a faixa etária de 

normatização da Escala se manteve de zero à 24 meses. Ressalta-se que há projeto 

e autorização para continuidade e realização da normatização para a faixa etária dos 

25 aos 72 meses. 

 

4.1 Adaptação Transcultural da Escala de Desenvolvimento Mental de                            

Griffiths III 

 

Após estudo da literatura, foi selecionado para execução desta etapa do 

trabalho, o processo de adaptação transcultural utilizado na American Association of 

Orthopaedic Surgeons (AAOS) Outcomes Committee, descrito por Beaton et al. 

(2000).  
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O processo de adaptação transcultural é dividido em seis Etapas (I a VI), 

descritas a seguir: 

Etapa I: tradução do material do idioma de origem, Inglês, para o idioma 

destino, Português Brasileiro (PB), do Livro de Desenho (LD) e Livro de Anotações 

(LA) da EDMG III. Recomendado que a tradução seja realizada por dois profissionais, 

permitindo a comparação e reflexão em frente às discrepâncias. Os dois tradutores 

devem ter perfis diferentes de atuação e realizar traduções independentes. 

Tradutor 1: ciente dos conceitos envolvidos no instrumento a ser traduzido. 

Suas adaptações destinam-se a fornecer equivalência de uma perspectiva mais 

clínica e pode produzir uma tradução que forneça uma equivalência mais confiável de 

uma perspectiva de medição. 

Tradutor 2: não deve ser consciente ou informado dos conceitos envolvidos 

no instrumento. Ele é chamado de tradutor ingênuo e é mais provável que detecte 

diferentes significados do original do que o primeiro tradutor. Este tradutor é menos 

influenciável por um objetivo acadêmico e oferece uma tradução que reflete a 

linguagem usada por essa população, muitas vezes destacando significados 

ambíguos do instrumento original. 

Etapa II: síntese das traduções (T-12) pelos dois tradutores e um mediador, 

por meio de conversa sobre as possíveis divergências observadas entre os dois 

documentos de tradução (T1 e T2). A versão T-12 é utilizada nas Etapas seguintes. É 

desenvolvido um relatório escrito, com cautela, documentando o processo de síntese, 

cada uma das divergências abordadas e como elas foram resolvidas.  

A pesquisadora distribuiu as análises entre:  

• Convergência (CO) entre as duas traduções (tradução idêntica); 

• Divergência mínima (DM) entre as duas traduções (diferenças não 

referentes ao significado, mas sim à forma de escrever); 

• Divergência de significado (DS) entre as duas traduções (interferência 

na compreensão do item a ser avaliado). 

O consenso sobre as divergências de significado foi atingido com a 

utilização do Manual da EDMG III no qual há explicações detalhadas sobre cada item, 

garantindo a manutenção do constructo teórico do instrumento. 

Etapa III: retrotradução realizada com a versão T-12, totalmente cega para 

a versão original. Dois profissionais (BT1 e BT2) irão traduzir a versão T-12 do idioma 

destino, PB para o idioma original, Inglês. Estes profissionais devem ser nativos do 
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idioma original do instrumento, Inglês, com fluência no idioma destino, PB. Ambos 

profissionais não devem ter conhecimento acerca do conteúdo do instrumento, com 

intuito de evitar viés no conteúdo a ser traduzido, elevando a probabilidade de apontar 

possíveis imperfeições da T-12. Este é um processo de verificação de validade, 

certificando a manutenção do conteúdo da versão original e destacando 

inconsistências grosseiras ou erros conceituais na tradução. 

Etapa IV: revisão por pares. Um comitê de especialistas analisa o processo 

de adaptação com o objetivo de realizar a equivalência transcultural. Este comitê deve 

ser composto por profissionais da área metodológica, de saúde, bem como pelos 

profissionais tradutores. O comitê pode ter contato direto com os autores do 

instrumento em sua versão original e seu papel é consolidar todas as versões do 

instrumento e desenvolver o que é considerada a versão pré-final do instrumento para 

ser aplicado no idioma de destino, PB. A análise é realizada com base no instrumento 

original, e nas versões traduzidas (T1, T2, T12, BT1, BT2), em conjunto com os 

relatórios relacionados a cada Etapa. A análise do comitê deve objetivar a 

equivalência entre a versão original e de destino em quatro aspectos cruciais: 

Equivalência Semântica: manter o significado das palavras, com atenção 

aos múltiplos sentidos de um determinado item e possíveis alterações gramaticais na 

tradução.  

Equivalência Idiomática: necessariamente realizada pelo comitê de 

especialistas, uma vez que se refere à tradução de coloquialismos, precisando ser 

encontrada uma expressão equivalente no idioma destino que reflita a versão original. 

Equivalência Experimental: é possível que algum item, seja para ser 

realizado ou questionado, não seja comum no idioma destino como se apresenta no 

idioma de origem. Neste caso é necessário substituir o item mantendo o aspecto de 

experiência diária da cultura do país do idioma destino, PB.  

Equivalência conceitual: pode ocorrer de o resultado da tradução culminar 

em uma palavra ou expressão que não apresente o valor conceitual que no idioma de 

origem. Nestes casos, o comitê deverá encontrar uma tradução que mantenha o 

conceito do item a ser avaliado.  

Etapa V: teste da versão pré-final. O instrumento é aplicado em 30 a 40 

pessoas, com objetivo de testar tanto o significado de cada item quanto as respostas 

obtidas, garantindo que a versão adaptada manteve a equivalência necessária. A 

distribuição das respostas é analisada para verificar a existência de ausência de 
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respostas. Esta Etapa não aborda a construção, validade e confiabilidade do 

instrumento. 

Etapa VI: Envio da documentação final do comitê de especialistas para os 

autores do instrumento original. Esta é a Etapa final do processo de adaptação 

transcultural. Os autores realizam auditoria em todos os documentos apresentados 

para concluir e aprovar a versão que será utilizada no idioma destino, PB. 

 

4.2 Normatização da Escala de Desenvolvimento Mental de Griffiths III 

 

Cálculo Amostral 

Foi realizado um estudo piloto, com 96 lactentes com desenvolvimento 

típico, seguindo critérios de inclusão e exclusão (descritos no tópico Participantes), 

para definir a quantidade de participantes total da amostra, respeitando intervalo de 

confiança de 95%.  

Os participantes do estudo piloto foram divididos da seguinte maneira: dois 

meninos e duas meninas para cada mês de desenvolvimento, de um a 24 meses, 

totalizando os 96 participantes.  

A análise estatística descritiva foi realizada de acordo com os quatro 

semestres dentro da faixa etária alvo: 1 a 6 meses (Grupo I); 7 a 12 meses (Grupo II); 

13 a 18 meses (Grupo III) e 19 a 24 meses (Grupo IV).  

Após cálculo da média e desvio padrão da pontuação dos 96 lactentes 

avaliados nas cinco Subescalas da EDMG III (Fundamentos do Aprendizado, 

Linguagem e Comunicação, Coordenação Olho-Mão, Pessoal-Social-Emocional e 

Motora Grossa), o cálculo amostral foi realizado com a utilização do programa GPower 

3.1.9.2.  

Foi submetido ao cálculo amostral o valor do maior desvio padrão entre as 

cinco áreas de desenvolvimento para cada grupo e analisadas suas respectivas 

médias. 

Para o Grupo I, o maior desvio padrão encontrado e considerado foi na 

Subescala A, Fundamentos do Aprendizado, com valor de 3,39 e média de 5,63, 

implicando na quantidade de participantes de 47 lactentes, para se respeitar o 

intervalo de confiança de 95%. 

Para o Grupo II, o maior desvio padrão encontrado e considerado foi na 

Subescala D, Pessoal-Social-Emocional, com valor de 4,05 e média de 16,46, 
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implicando na quantidade de participantes de 65 lactentes, para se respeitar o 

intervalo de confiança de 95%. 

Para o Grupo III, o maior desvio padrão encontrado e considerado foi na 

Subescala E, Motora Grossa, com valor de 3,61 e média de 27,42, implicando na 

quantidade de participantes de 52 lactentes, para se respeitar o intervalo de confiança 

de 95%. 

Para o Grupo IV, o maior desvio padrão encontrado e considerado foi na 

Subescala D, Pessoal-Social-Emocional, com valor de 2,80 e média de 31,42, 

implicando na quantidade de participantes de 33 lactentes, para se respeitar o 

intervalo de confiança de 95%. 

 

Controle de variáveis 

Quando o desenvolvimento infantil é avaliado, com foco em normatizar 

desempenho, é necessário cuidado e atenção quanto às possíveis diferenças entre 

os gêneros, feminino e masculino. Desta forma, esta variável foi elencada como 

importante na caracterização da amostra que seguiu os padrões da população 

brasileira, de maneira proporcional, por objetivar a normatização de desempenho de 

lactentes de um a 24 meses na EDMG III. 

 Segundo a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE - SIS (2010), a 

realidade socioeconômica da população brasileira e o grau de escolaridade dos 

responsáveis pelas famílias, são diretamente proporcionais. Estes quesitos podem ter 

influência no desempenho de lactentes nas diversas áreas do desenvolvimento 

infantil, uma vez que fatores ambientais são cruciais e interferem diretamente no 

desenvolvimento global. Por este motivo, elencamos a classificação socioeconômica 

como fator interferente no desenvolvimento infantil, considerando o grau de 

escolaridade dos responsáveis incluso neste fator.  

Como a definição das características dos participantes do estudo foi 

embasada na população brasileira, de maneira proporcional quanto ao gênero e 

classificação socioeconômica, foi realizada a busca das informações de interesse no 

site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 15 de julho de 2017, 

época da coleta de dados (www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao). 

Nesta data, no Brasil, nascia a cada 20 segundos um bebê. No Estado de 

São Paulo, nascia um bebê a cada 1 minuto e 34 segundos. A população total do 
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Brasil no momento da busca era de 207.736.796 milhões de pessoas e do Estado de 

São Paulo de 45.120.721 pessoas. 

A população de lactentes e pré-escolares, na faixa etária de 0 a 4 anos, no 

Brasil, em relação à população total do país, se resume em 7,53%, destes 3,68% do 

gênero feminino e 3,85% do gênero masculino. No Estado de São Paulo esta 

proporção se mantém, apesar de minimamente inferior, 6,75% divididos em 3,30% 

gênero feminino e 3,45% masculino. Verificou-se que a população de meninos é 

levemente superior à população de meninas. 

O IBGE realiza a classificação socioeconômica da população brasileira 

baseado na quantidade de salários mínimos que cada casa recebe, em sua totalidade. 

No Quadro 1 está apresentada a porcentagem da população brasileira que recebe as 

diferentes quantidades de salários mínimos, segundo a SIS do IBGE (2010). 

 

Quantidade de Salários Mínimos Porcentagem da População Brasileira 

Até ¼ do salário mínimo 7,7% 

Entre ¼ e ½ salário mínimo 27,2% 

Entre ½ e 1 salário mínimo 24,8% 

De 1 a 2 salários mínimos 8,3% 

De 2 a 3 salários mínimos 6,0% 

De 3 a 5 salários mínimos 15,2% 

Mais de 5 salários mínimos 5,1% 

Quadro 1: Distribuição socioeconômica da população brasileira segundo a Síntese de Indicadores 

Sociais do IBGE. 

 

Com finalidade de viabilizar a distribuição da amostra total 

proporcionalmente à população brasileira considerando a quantidade de salários 

mínimos recebidos, a condição sócioeconômica foi dividida em três faixas. 

A Faixa 1 compreende as famílias que recebem entre 0 e 2 salários 

mínimos (68%); a Faixa 2 compreende as famílias que recebem mais que 2 e até 5 

salários mínimos (21,2%) e a Faixa 3 compreende as famílias que recebem mais que 

5 salários mínimos (5,1%). 

Ao realizar a somatória das porcentagens das faixas de condição 

socioeconômica no Brasil, o valor não chega a 100%, mas sim em 94,7%. Portanto, a 

pocentagem de lactentes da amostra nas diferentes faixas de condição 

socioeconômica foi aproximada à da população brasileira e não idêntica. 
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Após o controle das variáveis quantidade de meninos e meninas bem como 

condição socioeconômica, respeitando proporcionalmente a população brasileira 

segundo o IBGE (2010; 2017), foram avaliados 216 lactentes. 

 

Participantes 

Participaram 216 lactentes com desenvolvimento típico e idade variando 

entre um e 24 meses. Considerando a continuidade e a previsibilidade de constante 

evolução e aumento de marcos do desenvolvimento no decorrer dos dois primeiros 

anos de vida, os participantes foram divididos em quatro grupos, de acordo com os 

quatro semestres cronológicos, ou seja: 

• Grupo I - participantes de 1 a 6 meses de idade cronológica; 

• Grupo II - participantes de 7 a 12 meses de idade cronológica; 

• Grupo III - participantes de 13 a 18 meses de idade cronológica; 

• Grupo IV - participantes de 19 a 24 meses de idade cronológica. 

 

Como um dos objetivos principais do trabalho é a normatização da EDMG 

III, foi seguido o que o Manual orienta quanto ao cálculo da idade cronológica do 

lactente, por arredondamento da idade. Quando o lactente passar de 1 a 15 dias da 

data de nascimento, considera-se o mês anterior; quando o lactente passar de 16 a 

30 dias da data de nascimento, considera-se o mês posterior. Como exemplo: um 

lactente de 2 meses e 15 dias é considerado na idade de 2 meses; já o lactente de 2 

meses e 16 dias, é considerado na idade de 3 meses. 

Os participantes foram recrutados em Posto de Saúde, duas Creches 

Municipais e um Hospital que atende tanto ao Sistema Único de Saúde quanto à 

Convênios diversos, de maneira aleatória, considerando o controle das variáveis 

gênero e condição socioeconômica. A coleta ocorreu em uma capital regional do 

interior do estado de São Paulo (IBGE, 2008). 

Nas Creches, todos os lactentes foram convidados a participar; no Posto 

de Saúde, foram convidados os lactentes agendados para consulta com pediatra, que 

compareciam para tomar vacina ou passar por atendimento odontológico e que 

comtemplavam os critérios de inclusão e exclusão e; no Hospital, foi realizado contato 

com mães de recém-nascidos e agendada, quando interessadas, a avaliação no 

retorno de 1 mês do lactente no Hospital, no ambulatório de Pediatria. Este 

procedimento foi realizado até contemplar a quantidade de participantes sugerida no 
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cálculo amostral (estudo piloto), seguindo o controle de gênero e condição 

socioeconômica, proporcional à população brasileira. 

 

Critérios de inclusão: 

• Aceitação pela família da participação do lactente no estudo com 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1); 

•  Histórico gestacional sem intercorrências, como por exemplo: ausência 

de infecções maternas; diabetes gestacional; aumento de pressão 

arterial gestacional ou pré-eclâmpsia; sem histórico de uso de 

medicamentos contínuos durante a gestação ou álcool; mãe sem 

doenças crônicas como Lúpus, hipotireoidismo ou hipertireoidismo, 

alterações cardíacas ou outras; mães que não apresentarem histórico 

de mais de dois abortos anteriores; 

• Parto sem intercorrências: nascimento a termo, com Apgar acima de 7 

no primeiro minuto; peso superior a 2500 gramas e inferior a 4000 

gramas; não ter ficado em incubadora ou Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) Neonatal;  

• Idade cronológica entre zero e 24 meses; 

• Triagem Auditiva Neonatal Universal sem falha; 

• Triagem Visual Neonatal com resultado normativo; 

• Triagem Neonatal para alterações do metabolismo (Teste do Pezinho) 

com resultados normativos; 

• Resultado Normal no Teste de Screening de Desenvolvimento Denver II 

(FRANKENBURG et al., 1992). 

 

Critérios de Exclusão: 

• Não cumprir um ou mais dos critérios de inclusão; 

• Não realizar a totalidade de atividades propostas nos instrumentos 

selecionados para o estudo, por negação do lactente; 

• Não apresentar dados normativos durante a avaliação bem como relato 

de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor ou diagnóstico de 

síndromes genéticas ou outros que apresentam influência negativa no 

desenvolvimento infantil. 
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Caracterização da amostra 

Segundo o cálculo amostral, baseado no estudo piloto, 197 lactentes 

seriam indicados para compor a amostra e respeitar o intervalo de confiança de 95%. 

No total, foram avaliados 257 lactentes, dos quais 216 cumpriram os critérios de 

inclusão e foram divididos nos Grupos de I a IV, conforme descrito anteriormente. 

Dos 41 lactentes excluídos da amostra, quatro a família não apresentou 

interesse em participar; seis a mãe apresentou histórico de intercorrência na gestação 

(duas com hipertensão arterial, duas com diabetes gestacional, uma com 

hipotireoidismo e uma com hipertireoidismo); 15 apresentaram histórico de 

intercorrência no parto (12 lactentes prematuros, com baixo peso, necessitando ficar 

na UTI, um com APGAR abaixo de sete no primeiro minuto, dois com histórico de 

internação em UTI, sem ser prematuro); 13 apresentaram resultado de risco no Teste 

de Screening de Desenvolvimento Denver II; dois apresentaram hipótese diagnóstica 

de Síndrome genética ainda em investigação e um se negou a realizar as atividades 

de avaliação. 

No Quadro 2 encontra-se a comparação da quantidade da amostra 

baseada no cálculo amostral e a quantidade final de lactentes avaliados no trabalho. 

 

 

Grupos Piloto Amostra final 

Grupo I 47 52 

Grupo II 65 70 

Grupo III 52 56 

Grupo IV 33 38 

Total 197 216 

Quadro 2: Quantidade de lactentes indicada como ideal no estudo piloto e quantidade de lactentes 

avaliados no trabalho. 

Legenda: Grupo I: lactentes de 1 a 6 meses; Grupo II: lactentes de 7 a 12 meses; Grupo III: lactentes 

de 13 a 18 meses; Grupo IV: lactentes de 19 a 24 meses. 

 

Em relação aos locais de recrutamento dos participantes da amostra, 

72,2% dos lactentes foram avaliados no Posto de Saúde (N=156); 24,5% nas duas 

Creches (N=53) e 3,3% no Hospital (N=7). Vale salientar que oito lactentes de um mês 

de idade foram avaliados, destes sete foram recrutados no Hospital e o lactente 

restante foi avaliado no Posto de Saúde, local de acompanhamento com pediatra. 
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Quanto à distribuição da casuística relacionada ao gênero, foi seguida a 

proporção da população brasileira (porcentagem levemente mais elevada do gênero 

masculino em relação ao gênero feminino) e o resultado encontra-se no Quadro 3. 

 

Gênero Idade M F Idade M F Idade M F Idade M F 

 

1 3 5 7 6 6 13 5 5 19 3 2 

2 6 5 8 6 5 14 4 4 20 3 3 

3 5 3 9 4 5 15 5 5 21 3 4 

4 5 4 10 8 6 16 5 5 22 3 2 

5 4 4 11 5 6 17 5 4 23 4 4 

6 5 3 12 7 6 18 5 4 24 4 3 

Total 
 28 24  36 34  29 27  20 18 

M – 113 participantes (52,3%) / F – 103 participantes (47,7%) 

Quadro 3: Distribuição dos participantes quanto ao gênero nos quatro primeiros semestres de vida (um 

a 24 meses). 

Legenda: Idade descrita em meses; M: gênero masculino; F: gênero feminino. 

 

Quanto à distribuição da casuística relacionada à classificação 

socioeconômica, foi seguida a proporção da população brasileira e o resultado 

encontra-se no Quadro 4. 

 

 IBGE Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV 

Faixa 1 68% 71% (N=37) 70% (N=49) 71,4% (N=40) 68,4% (N=23) 

Faixa 2 21,2% 25% (N=13) 24,3% (N=17) 23,2% (N=13) 26,3% (N=10) 

Faixa 3 5,1% 4% (N=2) 5,7% (N=4) 5,4% (N=3) 5,3% (N=5) 

Quadro 4: Distribuição dos participantes quanto à classificação socioeconômica nos quatro primeiros 

semestres de vida (um a 24 meses). 

Legenda: Faixa 1: renda familiar de até 2 salários mínimos; Faixa 2: renda familiar de mais de 2 até 5 

salários mínimos; Faixa 3: renda familiar de mais de 5 salários mínimos; Grupo I: lactentes de 1 a 6 

meses; Grupo II: lactentes de 7 a 12 meses; Grupo III: lactentes de 13 a 18 meses; Grupo IV: lactentes 

de 19 a 24 meses. 

 

Procedimentos 

Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos 

responsáveis legais, estes responderam um protocolo de anamnese utilizado no 

Estágio de Diagnóstico Fonoaudiológico nos distúrbios neurológicos e genéticos, sob 
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responsabilidade da Profª Drª Dionísia Aparecida Cusin Lamônica, orientadora deste 

estudo (Anexo 2), contendo informações sobre a vida pregressa do lactente. Os pais 

ou responsáveis legais informaram dados sobre as condições de gestação, parto, 

dados do desenvolvimento neuropsicomotor, linguagem, fala, audição e visão do 

participante. O responsável legal pelo lactente esteve presente durante toda a coleta 

de dados. 

 

� Observação do comportamento comunicativo (OCC).  

Em ambiente estruturado em situações semidirigidas, o lactente participou 

de atividades lúdicas e interativas, nas quais foram oferecidos objetos concretos para 

que ele atuasse sobre eles. As atividades lúdicas realizadas e objetos oferecidos 

foram condizentes com a idade cronológica.  

Foram analisadas habilidades comunicativas, as quais englobaram 

intenção comunicativa, contato ocular, produções orais, funções comunicativas, meios 

de comunicação, compreensão verbal, brincar simbólico, nível de organização do 

brinquedo e imitação. Para lactentes de 1 a 6 meses foi observada interação com 

avaliadora, gestos indicativos, contato ocular, reação a sons, vocalizações e 

expressões faciais que o lactente utiliza para se comunicar, transferir sua mensagem 

ou demonstrar atenção ao que o adulto está dizendo. Observou-se também o choro e 

o sorriso como forma de comunicação. Nesta idade o lactente reage à sons com 

mudanças corporais ou de seu estado (riso/choro) bem como está atento ao seu 

nome. Na faixa etária de 7 a 12 meses, foi observado balbucio além da imitação. O 

lactente tem intenção em fazê-lo e prazer quando percebe que é capaz de diferenciá-

lo. Ele imita a entonação do adulto, bem como sons não vocálicos (vibração de lábios, 

estralo de língua). Responde ao próprio nome e compreende expressões como “não” 

e “tchau”. Compreende e executa ordens simples e produz algumas palavras isoladas. 

Usa sinais para colaborar com sua comunicação e compreende expressões faciais. O 

lactente se observa no espelho, grita para chamar atenção e brinca de “esconde-

esconde”. Dos 13 aos 24 meses utiliza o jargão, entonações variadas de vocalizações, 

gestos e palavras isoladas para se comunicar. Com a interação do adulto é capaz de 

manter verdadeira “conversa”. Mantém jogos de imitação, demonstrando 

compreensão e intuito de dialogar. Fala as primeiras palavras e inicia a aquisição dos 

fonemas. Identifica pessoas, partes do corpo e reconhece objetos pelo nome, 

demonstrando compreensão de ordens simples e capacidade em executá-las. É 
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capaz de pedir o que deseja e recusar o que não lhe agrada. O vocabulário aumenta 

gradativamente, assim como a produção de palavras, e próximo aos 24 meses produz 

frases simples com 2 ou 3 elementos. Tem conhecimento da funcionalidade dos 

objetos e os utiliza de maneira simbólica.  

 

� Teste de Screening de Desenvolvimento Denver-II (FRANKENBURG et 

al., 1992) 

Trata-se de uma escala de desenvolvimento que verifica o desempenho 

nas seguintes habilidades: pessoal-social, linguagem, motor fino-adaptativo e motor 

grosso, com 125 itens distribuídos para este fim. Tem o objetivo de realizar triagem 

do desenvolvimento de lactentes e pré-escolares na faixa etária de zero a 6 anos de 

idade cronológica. Sua aplicação é realizada de modo lúdico, por meio de testagem 

direta das habilidades, da observação do comportamento e da consideração do 

histórico relatado pelos pais.  

Na aplicação do teste, calcula-se a idade da criança e, em seguida, é 

traçada uma linha horizontal no protocolo específico do teste e aplicam-se os 

procedimentos relativos a essa faixa etária para todas as habilidades. Os resultados 

são assim anotados: Avançado: quando a criança passa na habilidade que ultrapassa 

totalmente a linha da idade; Passou: quando a criança desempenha adequadamente 

a atividade; Falha: quando a criança falha em qualquer atividade proposta, podendo 

isto ser considerado atraso ou atenção; Atraso: quando a linha da idade ultrapassa a 

marca azul, e a criança não realiza ou se recusa a fazer a tarefa proposta; Atenção: 

quando a linha da idade encontra-se na área azul da barra da prova a ser aplicada, e 

a criança falha ou se recusa a fazer a atividade proposta; Não oportunidade: se os 

pais relatarem que a criança não teve oportunidade para realizar a tarefa, devido a 

restrições dos cuidadores ou por outras razões; Recusa: se a criança se recusa a 

realizar a tarefa proposta. O resultado final é interpretado segundo critérios do manual: 

Normal: quando a criança não apresenta nenhum “atraso” e, no máximo, uma 

“atenção”; Risco: quando apresenta duas ou mais “atenção” e/ou um ou mais “atraso”; 

Não testável: Marcações de “recusas” em um ou mais itens com a linha da idade 

completamente à direita ou em mais do que um item com a linha da idade na área 

75% - 90%.  

Este instrumento foi utilizado para verificar se a criança apresenta 

desenvolvimento típico, apresentando Resultado Normal, cumprindo um dos critérios 
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de inclusão. A doutoranda realizou Curso de Capacitação e recebeu certificado de 

aplicador deste instrumento.  

 

� Escala de Desenvolvimento Mental de Griffiths III (STROUD et al., 2017; 

GREEN et al., 2017; FOXCROFT et al., 2017 – Manual Parte I, II e III). 

Instrumento de avaliação britânico, de autoria de Ruth Florece Griffiths, 

atualizado, modernizado e revisado pela equipe de profissionais da ARICD - 

Association for Research in Infant and Child Development, em 2017. A ARICD foi 

fundada por Ruth Griffiths e colaboradores e é detentora dos direitos autorais das 

Escalas de Desenvolvimento Mental de Griffiths, responsável pela atualização e 

normatização das Escalas e pelos cursos de Certificação para a utilização do 

instrumento em diversos países, em diferentes idiomas.  

No início deste trabalho, a proposta foi adaptar a versão portuguesa de 

Portugal para o Brasil e realizar a normatização, com aplicação da referida escala na 

população brasileira de lactentes do nascimento aos 24 meses. Antes do início da 

coleta de dados foi necessário realizar o Curso de Capacitação para a utilização da 

Escala Griffiths, com a equipe de tutores de Portugal, em Lisboa. Após a conclusão 

do treinamento foi realizada avaliação da aprendizagem por meio de prova prática, 

com a aplicação da escala pela pesquisadora.  

A prova consistiu de aplicação da Escala Griffiths em lactentes brasileiros 

(com filmagens), análise dos resultados e emissão de relatórios circunstanciados. 

Estes materiais foram enviados para o Grupo de Tutores de Portugal, analisados do 

ponto de vista da aplicação, dos itens de avaliação, da interação com a família, do 

registro e marcações na folha de respostas, da análise dos resultados e dos relatórios 

circunstanciados. Com a aprovação e Certificação (Anexo 3), foi possível continuar o 

desenvolvimento do projeto e realizar a aquisição do material e manual da referida 

Escala. 

Na época da realização deste curso, as Escalas Griffiths eram divididas em 

duas, a primeira na faixa etária de 0 a 24 meses e a segunda dos 25 meses até 8 

anos. Devido ao interesse do estudo, foi realizado apenas o curso para certificação 

de aplicação na primeira faixa etária. 

Após realizada a adaptação da Escala do Português Europeu (PE) para o 

PB, a coleta de dados foi iniciada. Porém, em junho de 2016 o grupo de tutores das 

Escalas Griffiths em Portugal, onde foi realizado o primeiro treinamento para aplicação 
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da escala em 2014, apresentou a informação de que a Griffiths havia sido revisada e 

atualizada, chamando-se Griffiths III. A doutoranda recebeu orientação para contactar 

diretamente a ARICD, para confirmar a informação. Em agosto de 2016 a 

pesquisadora recebeu resposta da Dra Elizabeth Green (Chair Research Committee 

ARICD), sugerindo a utilização, na tese, da versão revisada e atualizada da Escala 

Griffiths, a Griffiths III ("ARICD would prefer that you used the modern version Griffiths 

III if at all possible as this is now published."). A coleta de dados foi interrompida e a 

doutoranda realizou o E-learning (on line) para atualização do certificado de aplicadora 

das Escalas Griffiths, atualmente revisada e nomeada Griffiths III, abrangendo a faixa 

etária do nascimento até 72 meses de vida. Recebeu certificado após obter 

desempenho de 96% na avaliação final, em 26/09/2016 (Anexo 4).  

Ressalta-se que os dados coletados anteriormente foram apresentados em 

Congresso Científico reconhecido na área da Fonoaudiologia e serão publicados em 

artigo científico. 

A princípio a proposta foi aguardar a tradução da EDMG III para o PE, o 

que ainda não ocorreu, e então utilizar esta versão (sem prazo determinado para ser 

finalizada) no projeto no Brasil, como seria realizado anteriormente. A pesquisadora 

informou à Dra Elizabeth sobre a urgência no processo de tradução, uma vez que o 

projeto deveria seguir o cronograma estipulado e havia prazo relativamente reduzido 

para a execução do estudo. Diante deste panorama, a ARICD cedeu o direito da 

realização da tradução, adaptação e normatização direta da escala original britânica 

EDMG III para o PB, assinando contrato entre ARICD, Hogrefe (editora responsável 

pelas Escalas Griffiths) e a doutoranda (Anexo 5). Após assinatura do contrato, a 

ARICD enviou o kit de materiais para aplicação da EDMG III. 
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Fonte: Site da editora Hogrefe (http://www.hogrefe.co.uk/griffiths-iii-kit.html) 

 
Figura 1: Kit  de aplicação da EDMG III 

 

Com a modificação do idioma de origem da escala, a metodologia para 

traduzir/adaptar o instrumento, necessariamente, foi modificada. Para adaptação 

transcultural da EDMG III, foram seguidas as etapas de Beaton et al., 2000, conforme 

descrito anteriormente. 

Foi apresentada emenda ao CEP, que aprovou inicialmente o projeto, com 

as mudanças necessárias na metodologia. Após aprovação da emenda pelo CEP e 

concluído o processo de adaptação transcultural da EDMG III, a coleta de dados foi 

retomada.  

A EDMG III avalia o desenvolvimento infantil em 5 Subescalas: 

Fundamentos do Aprendizado; Linguagem e Comunicação; Coordenação Olho-Mão; 

Pessoal-Social-Emocional e Motora Grossa.  

A Escala Griffiths foi revisada (EDMG III) com intuito de acrescentar maior 

neutralidade cultural à escala, torná-la moderna e mais amigável para as crianças, 

ficando mais colorida e contando com o acréscimo de um urso e uma ursa chamados 

Griff e Ruthie que aparecem ao longo do teste e acompanham elementos de 

continuidade ao longo das subescalas, possibilitando maior interação do lactente e 

cooperação no decorrer da aplicação do instrumento. Sofreu redução da quantidade 

de itens (36% menor), porém manteve os aspectos, os constructos e as habilidades, 

avaliados para a faixa etária. 

A aplicação da EDMG III permite, segundo o Manual (STROUD et al., 

2017), realizar avaliação diagnóstica do desenvolvimento da criança nas 5 Subescalas 
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individualmente e em conjunto, traçando um perfil de desenvolvimento com pontos 

fortes e fracos em cada Subescala e fornecendo o cálculo da Idade de Desempenho, 

desde o nascimento até os 72 meses. Para este estudo foi selecionada a faixa etária 

do nascimento até os 24 meses, para realização da normatização. 

No LA utilizado na aplicação da Escala, no qual estão distribuídas todas as 

habilidades a serem avaliadas, divididas nas subescalas e também por idade, há 

marcações referentes ao modo com que se deve aplicar alguns itens específicos, bem 

como se deve pontuar a habilidade como realizada ou não. Estas marcações são: 

• R: itens que são considerados aprovados por meio da resposta fornecida 

pelos pais / cuidadores. Quando o item não está acompanhado do “R” e 

o lactente não realiza a habilidade, mas os pais / cuidadores relatam que 

ele o faz, o examinador pode anotar o relato dos pais, porém, para o 

teste, o lactente não realizou o item; 

• OR: itens em que primeiramente se deve observar, pois a observação 

direta é preferível. Caso não seja possível observar, o relato dos pais / 

cuidadores sobre a realização da habilidade é aceitável; 

• D: se o lactente precisar, o examinador pode demonstrar o item; 

• DC: obrigatoriamente o item deve ser demonstrado antes de ser 

realizado; 

• TX2: se o lactente precisar, pode tentar executar o item duas vezes; 

• TX2 C: obrigatoriamente o lactente deve tentar executar o item duas 

vezes; 

• P: nos itens em que o lactente é convidado a responder e não o faz 

imediatamente de forma correta, esta primeira tentativa pode ser usada 

como exemplo de prática; 

• PC: praticar o item antes de sua execução para pontuação é obrigatório, 

usando o exemplo de prática específico para o fim desejado. 

O resultado da aplicação permite obter resultados de Índice Escalonado, 

Quociente de Desenvolvimento com Intervalo de Confiança de 95%, Stanine e 

Percentil, considerando o resultado por Subescala ou Global, para cada mês até 17 

meses e de dois em dois meses a partir dos 18 meses.  
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Devolutiva 

Todos os participantes receberam relatório de devolutiva com o nome dos 

instrumentos aplicados, bem como o resultado, de desenvolvimento típico ou de risco 

para atraso no desenvolvimento (Anexo 6 e 7). Quando o participante apresentou risco 

para atraso no desenvolvimento, por meio da aplicação do Teste de Screening de 

Desenvolvimento Denver II, o responsável recebeu orientações para procurar 

avaliação completa e iniciar estimulação dos aspectos considerados de risco. 

 

Análise dos resultados 

Os procedimentos de avaliação descritos foram filmados para análise 

posterior. As informações coletadas, tanto na sessão de entrevista quanto nas 

sessões de avaliações foram organizadas em um banco de dados para facilitar a 

análise.  

Foi utilizada a planilha eletrônica MS-Excel, versão do MS-Office 2010, 

para a organização dos dados.  

Para a apresentação dos dados obtidos durante a entrevista estruturada 

com os responsáveis legais foi utilizada estatística descritiva com valores de 

frequência absoluta e relativa. 

Foi realizada análise descritiva do processo de adaptação transcultural da 

EDMG III. 

O tratamento estatístico foi realizado da seguinte forma, considerando o 

nível de significância de 5% (ZAR, 1996): 

� Aplicação do Teste de Mann-Whitney: 

• Para comparação, do desempenho nas cinco Subescalas da EDMG 

III entre meninos e meninas. 

� Aplicação da Correlação de Spearman: 

• Entre Escolaridade Materna e Condição socioeconômica para cada 

grupo individualmente bem como para a amostra total; 

• Entre Condição socioeconômica e o desempenho nas cinco 

Subescalas da EDMG III, para cada grupo individualmente bem como 

para a amostra total; 

• Entre o desempenho nas cinco Subescalas das EDMG III, para cada 

grupo individualmente bem como para a amostra total. 

 



56  Material e Métodos 

 

A análise estatística para a normatização do desempenho dos lactentes 

brasileiros na EDMG III foi realizada por meio da progressão linear de uma faixa etária 

para a seguinte (mês a mês), com a utilização de valores de média e desvio padrão 

suavizados, calculados a partir de fórmula específica utilizada na Escala original. O 

resultado refere-se à Idade de Desenvolvimento para cada uma das cinco Subescalas 

e para a Escala Geral. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Adaptação transcultural da EDMG III 

 

Etapa I: foram traduzidas 27,6 laudas, em que se distribuíram 22 palavras 

ou expressões no LD e 549 palavras ou expressões no LA. 

 

Etapa II: o resultado da comparação entre as duas versões de tradução 

realizadas está representado no Quadro 5, com a porcentagem de cada um dos três 

aspectos analisados (convergência, divergência mínima e divergência de significado). 

 

Aspecto LD LA 

CO 54,5% (N=12) 30,4% (N=167) 

DM 45,5% (N=10) 68,1% (N=374) 

DS --- 1,5% (N=8) 

Quadro 5: Porcentagem de convergência, divergência mínima e divergência de significado 

consequente das duas traduções (tradutores juramentados 1 e 2) do LD e LA. 

Legenda: LD – livro de desenho; LA – livro de anotações; CO – convergência; DM – divergência mínima; 

DS – divergência de significado. 

 

No Quadro 6 estão descritas as decisões para cada item classificado como 

divergência de significado. 

 

DS Original T1 T2 T-12 

1 Record Book Livro de Anotações Diário Livro de Anotações 

2 Tries to take top 

brick out of Brick 

Box 

Tenta retirar o bloco 

superior da caixa de 

blocos 

Tenta tirar o bloco de 

cima da caixa de 

blocos 

Tenta retirar o bloco 

superior da caixa de 

blocos 

3 Looks at speaker 

when they are 

talking 

Olha para o avaliador 

quando está falando 

Olha para o interlocutor 

quando este está 

falando 

Olha para o 

interlocutor quando 

este está falando 

4 Follows moving 

Ring with Bells 

Horizontally 

Segue o barulho do 

sino em movimento 

horizontalmente 

Segue o movimento do 

Anel com guizos 

horizontalmente 

Segue o barulho do 

sino em movimento 

horizontalmente 
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5 Follows moving 

Ring with Bells 

Vertically 

Segue o barulho do 

sino em movimento 

verticalmente 

Segue o movimento do 

Anel com guizos 

verticalmente 

Segue o barulho do 

sino em movimento 

verticalmente 

6 Pegs on line Pinos em linha Prendedores no varal Prendedores no varal 

7 Cup Copo Xícara Copo 

8 Key Chave Tecla Chave 

Quadro 6: Descrição das divergências de significado bem como resultado da escolha realizada entre 

as duas traduções (T1 e T2). 

Legenda: DS – divergência de significado; T1 – tradutor juramentado 1; T2 – tradutor juramentado 2; 

T-12 – junção das duas traduções. 

 

Etapa III: foi possível certificar a permanência de conteúdo da versão 

original e não foi verificada nenhuma inconsistência grosseira ou erro conceitual na 

tradução. 

 

Etapa IV: as adaptações realizadas pelo comitê de especialistas estão 

descritas a seguir: 

• No LD a única adaptação realizada foi da palavra “corte” para “recorte” 

(equivalência experimental); 

• Em alguns itens, os tradutores juramentados T1 e T2, divergiram 

minimamente entre: 

- “mostra” e “demonstra”. O comitê de especialistas optou por utilizar 

“mostra” (equivalência experimental), 

- “pano” e “tecido”. O comitê de especialistas optou por utilizar “pano” 

(equivalência experimental), 

- “de” e “dentre”. O comitê de especialistas optou por utilizar “dentre”, 

por exemplo, “3 dentre 6 corretos” (equivalência semântica / 

experimental); 

• Foram realizadas 34 mudanças na versão T-12, optando pela troca da 

tradução escolhida, ou seja, na versão T-12 fora escolhida a tradução do 

T1 e o comitê optou pela tradução do T2, e vice-versa (equivalência 

experimental); 

• Incluída nas características do item anterior, a divergência de significado 

encontrada na Etapa I entre “copo” e “xícara”, foi primeiramente 

escolhida para a versão T-12, a opção “copo”, por se tratar da tradução 
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direta de “cup”, palavra no idioma de origem. Porém, ao analisar o 

material de aplicação da EDMG III, o objeto a que se refere o item desta 

palavra, é uma xícara. Baseado nisto, o comitê de especialistas optou 

por utilizar a palavra ”xícara”, mantendo o conceito do objeto na cultura 

brasileira (equivalência conceitual);  

• Foram realizadas duas inversões da ordem em que palavras ocupavam 

na frase (equivalência semântica): 

- “longas frases” por “frases longas”, 

- “um só pé” por “um pé só”; 

• 14 palavras ou expressões foram adaptadas, com base na nomenclatura 

científica usual (equivalência experimental): 

-  “ idade ajustada” por “idade corrigida”, 

- “imagens de ações” por “figuras de ações”, 

- “energéticos” por “vigorosos”, 

- “erguidos” por “levantados”, 

- “desenvolvimento motor bruto” por “motora grossa”, 

- “pelo menos” por “ao menos”, 

- “no mínimo” por “ao menos”, 

- “instrução de um passo” por “ordem simples”, 

- “instrução de dois passos” por “instrução de duas ordens”, 

- “gosta de fazer rabiscos” por “rabisca”, 

- “conversa bem em frases usando” por “produz frases com”, 

- “de uma maneira adulta” por “como um adulto”, 

-“como eles são diferentes?” por “qual a diferença?”, 

- “frases descritivas” por “sentenças descritivas”; 

• Após a leitura do manual referente a aplicação e resposta dos itens 

de avaliação, foram realizadas duas adaptações (equivalência 

conceitual): 

- expressão “olhar fixo” para “direciona o olhar”, 

- palavra “girando” para a expressão “em prono vira o corpo na direção 

do estímulo”; 

• Foi realizada adaptação da expressão “afirma-se de” por “entende” 

(equivalência idiomática); 



62  Resultados 

 

• Foi realizado paralelismo em relação ao decúbito em que o item se 

destinava a avaliar, ou seja, quando era descrito “deitado de costas” foi 

utilizado o termo “em supino”; quando era descrito “de barriga para 

baixo” ou “de bruços” foi utilizado o termo “em prono” (equivalência 

experimental); 

• Diversos itens apresentam-se no decorrer das faixas etárias, com 

evolução das respostas esperadas. O comitê aplicou o paralelismo na 

manutenção da nomenclatura de cada habilidade: 

- “Tarefa do espelho”, 

- “Alimentação com dedos”, 

- “Direciona o olhar”, 

- “Vocabulário de imagem”, 

- “Identifica partes do corpo”, 

- “Vestir-se”, 

- “Higiene pessoal”, 

- “Mostra preocupação”, 

- “Série”, 

- “Jogo da memória”, 

- “Figuras de ações”, 

- “Figura grande”, 

- “Entende opostos”, 

- “Entende semelhanças”, 

- “Tesoura”, 

- “Desenhar uma pessoa”, 

- “Copiar um triângulo”, 

- “Copiar uma cruz”, 

- “Copiar um círculo”, 

- “Jogo de encaixe”, 

- “Tabuleiro de pinos”, 

- “Massa de modelar”, 

- “Fala o nome quando é solicitado”, 

- “Expressões faciais”, 

- “Caça-objetos”, 

- “Repetição de frases”, 
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- “Sentenças descritivas”, 

- “Compreensão em perspectiva”, 

- “Valores morais”, 

- “Combinação de figuras”, 

- “Tarefa de trilhas”, 

- “Peças de construção”. 

 

O resultado final desta etapa foi a versão pré-final do LA e LD no idioma 

PB, com foco na manutenção das equivalências semântica, idiomática, experimental 

e conceitual.  

 

Etapa V: a versão pré-final foi aplicada em 96 lactentes, estudo piloto, 

garantindo a equivalência cultural entre as escalas original e traduzida. Não foi 

verificada ausência de resposta, confirmando a adequada distribuição das respostas 

no decorrer da Escala.  

 

Etapa VI: A ARIDC após receber todos os documentos resultantes das 

Etapas de I a V, emitiu certificado de confirmação do seguimento das Etapas 

propostas por Beaton, 2000 na adaptação transcultural da EDMG III para lactentes 

brasileiros (Anexo 8). 

 

5.2 Normatização da EDMG III 

 

Todos os participantes do estudo apresentaram comportamento 

comunicativo dentro do padrão de normalidade e resultado normal no Denver II. 

Na Tabela 1 estão descritos os valores de mediana (50%) bem como 

primeiro quartil (25%) e terceiro quartil (75%) do desempenho dos lactentes nas 5 

subescalas, após a aplicação do teste de Mann-Whitney, considerando o valor de p 

estatisticamente significante quando menor que 0,05. 
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Tabela 1: Comparação do desempenho de meninos e meninas nas 5 Subescalas da EDMG III. 

Subescala Gênero Mediana 25% 75% Valor de p 

A 
M 17 11 24 

0,941 
F 18 11 22 

B 
M 17 9,5 26 

0,734 
F 17 11 26 

C 
M 19 12 27 

0,944 
F 19 13 26 

D 
M 20 10,5 28 

0,831 
F 20 12 28 

E 
M 19 12 30 

0,932 
F 19 12 29 

Legenda: A – Subescala Fundamentos do Aprendizado; B – Subescala Linguagem e Comunicação; C – Subescala Coordenação 

Olho-Mão; D – Subescala Pessoal-Social-Emocional; E – Subescala Motora Grossa; M – gênero masculino (113 lactentes); F – 

gênero feminino (103 lactentes); 25% - primeiro quartil; 75% - terceiro quartil; * - valor de p estatisticamente significante, menor 

que 0,05. 

 

Na Tabela 2 estão descritos os valores da correlação bem como o valor de 

p, considerado estatisticamente significante quando se apresentava menor que 0,05, 

divididos por grupo bem como na amostra total. 

 

Tabela 2: Correlação entre Escolaridade Materna e Condição socioeconômica da amostra total bem 

como de cada grupo individualmente. 

Amostra Correlação EscMat e CSE Valor de p 

Grupo I 0,4520 0,001* 

Grupo II 0,3633 0,002* 

Grupo III 0,4774 <0,001* 

Grupo IV 0,5354 0,001* 

Total 0,4416 <0,001* 

Legenda: Grupo I – lactentes de 1 a 6 meses; Grupo II – lactentes de 7 a 12 meses; Grupo III – lactentes de 13 a 18 meses; 

Grupo IV – lactentes de 19 a 24 meses; EscMat – escolaridade materna; CSE – condição socioeconômica; * - valor de p 

estatisticamente significante, menor que 0,05. 

 

Na Tabela 3 está representada a correlação entre a Condição 

socioeconômica e o desempenho, da amostra total e dividida nos 4 grupos, nas 5 

Subescalas da EDMG III. Foi analisada o tipo de correlação bem como a significância 

estatística, considerando valor de p menor que 0,05. 
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Tabela 3: Correlação entre Condição socioeconômica e desempenho nas 5 Subescalas da EDMG III, 

da amostra total bem como de cada grupo individualmente. 

Amostra Valores Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Total 

CSE e A 
Correlação -0,058 -0,028 -0,228 -0,176 -0,022 

Valor de p 0,678 0,817 0,090 0,290 0,740 

CSE e B 
Correlação -0,060 -0,020 -0,304 0,008 -0,023 

Valor de p 0,669 0,867 0,023* 0,960 0,726 

CSE e C 
Correlação 0,042 -0,069 -0,264 0,074 -0,010 

Valor de p 0,768 0,567 0,049* 0,660 0,874 

CSE e D 
Correlação -0,107 -0,024 -0,325 -0,044 -0,024 

Valor de p 0,450 0,844 0,014* 0,789 0,718 

CSE e E 
Correlação -0,129 -0,120 -0,129 0,096 -0,21 

Valor de p 0,361 0,322 0,343 0,563 0,754 

Legenda: Grupo I – lactentes de 1 a 6 meses; Grupo II – lactentes de 7 a 12 meses; Grupo III – lactentes de 13 a 18 meses; 

Grupo IV – lactentes de 19 a 24 meses; Total – todos os lactentes avaliados; CSE – condição socioeconômica; A – Subescala 

Fundamentos do Aprendizado; B – Subescala Linguagem e Comunicação; C – Subescala Coordenação Olho-Mão; D – 

Subescala Pessoal-Social-Emocional; E – Subescala Motora Grossa; * - valor de p estatisticamente significante, menor que 0,05. 

 

Na Tabela 4 está representada a correlação entre o desempenho dos 

lactentes nas 5 Subescalas da EDMG III, da amostra total e dividida nos 4 grupos.  Foi 

analisada o tipo de correlação bem como a significância estatística, considerando 

valor de p menor que 0,05. 
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Tabela 4: Correlação entre o desempenho nas 5 Subescalas da EDMG III, da amostra total bem como 

de cada grupo individualmente.  

Subescalas Valores Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Total 

A e B 
Correlação 0,920 0,866 0,691 0,561 0,975 

Valor de p <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 

A e C 
Correlação 0,917 0,871 0,763 0,585 0,983 

Valor de p <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 

A e D 
Correlação 0,951 0,839 0,634 0,641 0,974 

Valor de p <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 

A e E 
Correlação 0,905 0,749 0,988 0,539 0,970 

Valor de p <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 

B e C 
Correlação 0,913 0,8766 0,800 0,528 0,980 

Valor de p <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 

B e D 
Correlação 0,921 0,867 0,762 0,663 0,979 

Valor de p <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 

B e E 
Correlação 0,909 0,784 0,648 0,646 0,975 

Valor de p <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 

C e D 
Correlação 0,943 0,852 0,823 0,662 0,981 

Valor de p <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 

C e E 
Correlação 0,914 0,747 0,811 0,639 0,977 

Valor de p <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 

D e E 
Correlação 0,920 0,841 0,678 0,772 0,975 

Valor de p <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 

Legenda: Grupo I – lactentes de 1 a 6 meses; Grupo II – lactentes de 7 a 12 meses; Grupo III – lactentes de 13 a 18 meses; 

Grupo IV – lactentes de 19 a 24 meses; Total – todos os lactentes avaliados; A – Subescala Fundamentos do Aprendizado; B – 

Subescala Linguagem e Comunicação; C – Subescala Coordenação Olho-Mão; D – Subescala Pessoal-Social-Emocional; E – 

Subescala Motora Grossa; * - valor de p estatisticamente significante, menor que 0,05. 

 

Na Tabela 5 está o resultado da normatização da EDMG III, com a 

apresentação das equivalências entre os Resultados Brutos das Subescalas e a Idade 

de Desenvolvimento. 
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Tabela 5: Equivalências entre os Resultados Brutos das Subescalas e a Idade de Desenvolvimento.  

Resultado 
Bruto 

Idade Des. 
Subescala A 

Idade Des. 
Subescala B 

Idade Des. 
Subescala C 

Idade Des. 
Subescala D 

Idade Des. 
Subescala E 

1 <15 dias <15 dias <15 dias <15 dias <15 dias 

2 1 m <15 dias <15 dias <15 dias <15 dias 

3 2 m 1 m 1 m 1 m 1 m 

4 3 m 2 m 2 m 2 m 2 m 

5 4 m 3 m 3 m 3 m 3 m 

6 4 1/3 m 4 m 3 1/2 m 4 m 3 1/2 m 

7 4 2/3 m 4 1/2 m 4 m 4 1/2 m 4 m 

8 5 m 5 m 4 1/2 m 5 m 4 1/2 m 

9 5 1/3 m 5 1/2 m 5 m 5 1/2 m 5 m 

10 5 2/3 m 6 m 5 1/2 m 6 m 5 1/2 m 

11 6 m 7 m 6 m 6 1/2 m 6 m 

12 7 m 8 m 6 1/2 m 7 m 6 1/2 m 

13 8 m 9 m 7 m 8 m 7 m 

14 9 m 9 1/2 m 8 m 8 1/2 m 8 m 

15 10 m 10 m 9 m 9 m 9 m 

16 10 1/2 m 11 m 10 m 9 1/2 m 9 1/2 m 

17 11 m 11 1/3 m 10 1/2 m 10 m 10 m 

18 12 m 11 2/3 m 11 m 10 1/2 m 11 m 

19 13 m 12 m 11 1/2 m 11 m 12 m 

20 14 m 13 m 12 m 11 1/2 m 12 1/3 m 

21 15 m 14 m 13 m 12 m 12 2/3 m 

22 16 m 14 1/3 m 13 1/2 m 12 1/2 m 13 m 

23 17 m 14 2/3 m 14 m 13 m 14 m 

24 18 m 15 m 15 m 13 1/2 m 14 1/4 m 

25 19 m 16 m 16 m 14 m 14 1/2 m 

26 20 m 17 m 17 m 15 m 14 3/4 m 

27 21 a 23 m 18 m 18 m 16 a 18 m 15 m 

28 24 m 19 e 20 m 19 m 19 m 16 m 

29 > 24 m 21 m 20 à 22 m 20 m 17 m 

30  22 m 23 m 21 m 18 m 

31  23 m 24 m 22 m 19 m 

32  24 m > 24 m 23 m 32 m 
33  >24 m  24 m 21 e 22 m 

34    >24 m 23 m 

35     24 m 

36     > 24 m 
Legenda: Idade Des. – Idade de desenvolvimento; Subescala A – Fundamentos do Aprendizado; Subescala B – Linguagem e 

Comunicação; Subescala C – Coordenação Olho-Mão; Subescala D – Pessoal-Social-Emocional; Subescala E – Motora Grossa; 

m – mês/meses. 
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Na Tabela 6 está o resultado da normatização da EDMG III, com a 

apresentação das equivalências entre os Resultados Brutos da Escala Geral e a Idade 

de Desenvolvimento. 

 

Tabela 6: Equivalências entre os Resultados Brutos da Escala Geral e a Idade de Desenvolvimento.  

Resultado 
Bruto 

Idade Des. 
Escala Geral 

Resultado 
Bruto 

Idade Des. 
Escala Geral 

14 <15 dias 43 

51/4 meses 15 1 mês 44 

16 1 1/4 meses 45 

17 1 1/2 meses 46 
51/2 meses 18 47 

19 
1 3/4 meses 

48 

20 49 

53/4 meses 
21 2 meses 50 

22 2 1/3 meses 51 

23 2 2/3 meses 52 

24 3 meses 53 6 meses 

25 31/4 meses 54 
61/4 meses 26 55 

27 3 1/2 meses 56 

28 57 

61/2 meses 29 

3 3/4 meses 

58 

30 59 

31 60 

63/4 meses 32 4 meses 61 

33 

41/4 meses 

62 

34 63 7 meses 

35 64 71/4 meses 

36 

41/2 meses 

65 71/2 meses 

37 66 
73/4 meses 

38 67 

39 

43/4 meses 

68 8 meses 

40 69 81/4 meses 

41 70 81/2 meses 

42 5 meses 71 83/4 meses 
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Tabela 6 (Cont.): Equivalências entre os Resultados Brutos da Escala Geral e a Idade de 

Desenvolvimento.  

Resultado 
Bruto 

Idade Des. 
Escala Geral 

Resultado 
Bruto 

Idade Des. 
Escala Geral 

Resultado 
Bruto 

Idade Des. 
Escala Geral 

72 9 meses 102 
12 1/2 meses 

132 17 meses 

73 

91/4 meses 

103 133 171/4 meses 

74 104 
12 3/4 meses 

134 171/2 meses 

75 105 135 173/4 meses 

76 

91/2 meses 

106 136 18 meses 

77 107 13 meses 137 181/4 meses 

78 108 131/4 meses 138 181/2 meses 

79 

93/4 meses 

109 131/2 meses 139 183/4 meses 

80 110 
13 3/4 meses 

140 19 meses 

81 111 141 191/4 meses 

82 10 meses 112 14 meses 142 191/2 meses 

83 101/4 meses 113 

141/4 meses 

143 193/4 meses 

84 114 144 20 meses 

85 10 1/2 meses 115 145 201/2 meses 

86 116 146 21 meses 

87 
103/4 meses 

117 

141/2 meses 

147 211/4 meses 

88 118 148 211/2 meses 

89 11 meses 119 149 
203/4 meses 

90 

111/4 meses 

120 150 

91 121 151 22 meses 

92 122 

143/4 meses 

152 23 meses 

93 

111/2 meses 

123 153 
231/4 meses 

94 124 154 

95 125 155 
231/2 meses 

96 

113/4 meses 

126 156 

97 127 15 meses 157 

233/4 meses 98 128 16 meses 158 

99 12 meses 129 161/4 meses 159 

100 
121/4 meses 

130 161/2 meses 160 24 meses 

101 131 163/4 meses 161 > 24 meses 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Com intuito de manter a sequência de apresentação desta tese, a 

discussão será disposta primeiramente em relação à adaptação transcultural da 

EDMG III e, na sequência, será discutido o processo de normatização e seus 

resultados propriamente ditos. 

O processo de adaptação transcultural selecionado, Beaton et al., (2000), 

foi seguido rigorosamente, permitindo estabelecer a versão da EDGM III, no idioma 

PB, para crianças de 0 a 72 meses, de maneira a respeitar as particularidades da 

cultura brasileira, mantendo as equivalências semântica, idiomática, experimental e 

conceitual com a Escala no idioma de origem, Inglês. Esses aspectos são cruciais e 

vastamente aplicados na literatura científica acerca de adaptação transcultural de 

instrumentos de avaliação (GUILLERMIN et al., 1993; BEATON et al., 2000; GIUSTI; 

BÉFI-LOPES, 2008; BRIETZKE et al., 2009; GJERSING et al., 2010; MIURA et al., 

2010; STAPLES et al., 2010; PUGA, 2011; BORSA et al., 2012; CARMO et al., 2012; 

COSTA et al., 2013; PELLEGRINO, 2013; BENTO-GAZ, BÉFI-LOPES, 2014; 

CONSTANT et al., 2014; LINDAU et al., 2014; BGEGINSKI et al., 2015; ALVES et al., 

2016; ABREU et al., 2017; CRUNIVEL et al., 2017; CUNHA et al., 2017; KWIATKOSKI 

et al., 2017; MORGADO et al., 2017; OKAMA et al., 2017). 

Na primeira Etapa do processo de adaptação transcultural participaram 

dois tradutores, juramentados, que realizaram a tradução do LD e LA do Inglês para 

o PB. As traduções ocorreram concomitantemente, os tradutores não se conheciam e 

não tiveram contato antes do término da tradução. Um dos profissionais apresentava 

ciência dos conceitos envolvidos no instrumento e o outro não.  

O conteúdo foi extenso, foram traduzidas 571 palavras ou expressões, as 

quais foram organizadas em um único arquivo, com as duas versões de tradução, lado 

a lado, para ser realizada a análise das divergências, possibilitando atingir o consenso 

sobre qual opção seria a mais adequada entre as duas versões de tradução, 

culminando na versão T-12 (Etapa II). 

A porcentagem de convergência foi relevante, visto que foi considerada 

quando a tradução foi idêntica entre os tradutores e este evento ocorreu em mais da 

metade das palavras e expressões do LD (54,5%) e em 30,4% do LA.  
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A maioria das divergências foram classificadas como mínimas, por não 

acarretarem diferença no conteúdo da palavra ou expressão (45,5% no LD e 68,1% 

no LA). Como exemplo destas diferenças pode ser citado: “copiar círculo (T1) X copie 

o círculo (T2)”; “gênero (T1) X sexo (T2)”.  

No LD não foi observada nenhuma divergência de significado e no LA este 

fato ocorreu em apenas 1,5% (8 palavras ou expressões). Este fato é justificado por 

conter no LD palavras e expressões diretas, sem conteúdos extensos, diferente do 

que ocorre no LA. O número total de palavras e expressões em cada documento, 

também influencia neste resultado, 22 no LD e 549 no LA.  Como exemplo das 

divergências envolvendo conceito pode ser citado: “Tenta retirar o bloco superior da 

caixa de blocos (T1) X Tenta tirar o bloco de cima da caixa de blocos (T2)”; “copo (T1) 

X xícara (T2)”. 

O consenso sobre as divergências mínimas foi atingido por meio da análise 

da tradução mais próxima à palavra ou expressão no idioma de origem. O consenso 

sobre as divergências de significado foi atingido com a utilização do Manual da EDMG 

III (GREEN et al., 2017), com a análise das explicações detalhadas sobre cada item 

do LA (Quadro 6). Participaram desta Etapa os dois tradutores e a pesquisadora. 

Não foram encontrados estudos que expusessem estes dados. Os artigos 

que utilizaram dois ou mais tradutores na primeira etapa e realizaram a síntese das 

traduções, como foi o caso deste estudo, independente de seguir rigorosamente as 

demais etapas propostas por Beaton et al., (2000), simplesmente citam a realização 

das etapas, sem quantificar dados referentes às convergências ou divergências 

encontradas entre as versões das traduções (MIURA et al., 2010; COSTA et al., 2013; 

BENTO-GAS; BÉFI-LOPES, 2014; LINDAU, 2014; BGEGINSKI et al., 2015; ALVES 

et al., 2016; ABREU et al., 2017; CRUNIVEL et al., 2017; CUNHA et al., 2017; 

KWIATKOSKI et al., 2017; MORGADO et al., 2017; OKAMA et al., 2017). 

Na sequência do processo de adaptação transcultural, a versão T-12 foi 

retrotraduzida, do PB para o Inglês, de maneira totalmente cega, por dois profissionais 

que são nativos da língua inglesa e fluentes no PB (Etapa III). Este material não foi 

analisado do ponto de vista da concordância ou divergência, pois não é previsto 

segundo a metodologia de Beaton et al., (2000), a unificação das retrotraduções. 

Porém, ao realizar a compilação das duas versões da retrotradução em um mesmo 

arquivo para se somar à documentação que posteriormente foi enviada para a ARICD, 

para comparação com a versão original, verificou-se que algumas divergências entre 
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as retrotraduções e a versão original se relacionavam com a cultura americana ou 

britânica, ou seja, o material original apresenta o inglês britânico, enquanto os 

retrotradutores utilizaram o inglês americano na realização desta etapa do trabalho. 

Ressalta-se ainda que estas diferenças não acarretaram mudança no significado da 

palavra ou expressão. 

Conforme previsto, foi realizada a revisão por pares, após a formação do 

comitê de especialistas, composto por tradutor, dois profissionais da área da saúde 

(atuantes na área de avaliação do desenvolvimento infantil), e profissional da área 

metodológica (Etapa IV). O material considerado pelo comitê de especialistas foi a 

versão T-12. A maioria das modificações realizadas foram baseadas na equivalência 

experimental, seguidas da equivalência semântica, conceitual (três) e idiomática 

(apenas uma). 

As modificações realizadas pelo comitê de especialistas para se respeitar 

a equivalência conceitual tiveram como base a explicação detalhada da aplicação do 

item, retirada do Manual da EDMG III (GREEN et al., 2017), bem como a análise do 

material de aplicação (Kit da EDMG III).  

Na Etapa II, como parte das divergências de significado, foi escolhida como 

melhor tradução a palavra “copo” ao invés de “xícara”, pelo fato da tradução ser 

referente à palavra “cup”. Porém, ao analisar o material de aplicação da EDMG III, 

verificou-se que o objeto referente ao item é uma xícara, na realidade brasileira. Esta 

diferença conceitual pode ser justificada pelo fato de que, apesar da tradução da 

palavra “cup” ser “copo”, o objeto que representa “cup” no Reino Unido (origem da 

EDMG III), é uma xícara, apesar da tradução do idioma Inglês para o PB ser copo.  

As outras duas modificações realizadas pelo comitê de especialistas 

relacionadas à equivalência conceitual foram embasadas na explicação da aplicação 

do item ao qual se referiam: “olhar fixo” foi modificado para “direciona o olhar”, uma 

vez que, segundo o Manual da EDMG III (GREEN et al., 2017), se refere ao lactente 

direcionar o olhar para o que o avaliador está olhando, no primeiro item, e à 

capacidade do lactente direcionar o olhar do adulto para um brinquedo ou objeto de 

seu interesse, no segundo item; “girando” foi modificado para “em prono vira o corpo 

na direção do estímulo”, uma vez que a primeira expressão pode assumir duplo 

sentido, não se fazendo autoexplicativa para constar no LA que é utilizado na 

aplicação da EDMG III. 
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A expressão traduzida e selecionada para a versão T-12 “Afirma-se de 

maneiras socialmente aceitáveis” pode ser compreendida no PB, apesar de não usual, 

portanto, foi modificada pelo comitê de especialistas para “Entende maneiras 

socialmente aceitáveis”. Esta alteração foi considerada como respeito à equivalência 

idiomática. 

De maneira geral, nenhum item foi excluído e as alterações realizadas pelo 

comitê de especialistas foram mínimas. Os itens que demandaram maiores ajustes 

foram mantidos diante de sua relevância na avaliação do constructo proposto. Pires 

et al. (2016) afirmaram que em seu estudo os itens adaptados da escala original para 

o português sofreram, em sua maioria, baixa ou nenhuma alteração, sendo notória a 

apreensão adequada da equivalência semântica entre a versão proposta e a original, 

na qual apenas um item demandou mais necessidade e cuidado de ajuste na língua 

e cultura brasileira. Contudo, esse item foi mantido devido à relevância do tema e 

comparabilidade da escala com estudos internacionais. 

Com o intuito de manter a uniformidade dos itens, como é apresentado no 

instrumento original, foi utilizado, pelo comitê de especialistas, o paralelismo 

linguístico que consiste na manutenção de expressões, termos ou palavras, dentro de 

padrões de uma mesma variação (SCHERRE, 1998). Alguns itens se repetiam no 

decorrer das faixas etárias de avaliação, aumentando o grau de complexidade, como 

por exemplo, “higiene pessoal” no segundo ano se refere a indicação de que a fralda 

está suja, já “higiene pessoal” no terceiro ano se refere à capacidade de ficar sem 

fralda durante o dia. Todos os itens relacionados à fralda, foram nomeados de “higiene 

pessoal”. 

Foi elaborado o LA, semelhante ao formato do instrumento original, para 

que fosse aplicado em uma amostra da população alvo, nomeado estudo piloto (Etapa 

V). O LA foi formatado apenas para os três primeiros anos, devido à idade alvo do 

estudo. A EDMG III é uma escala contínua em que o examinador conclui a aplicação 

mediante erros consecutivos do lactente avaliado. Desta forma, os lactentes de 24 

meses poderiam ultrapassar as habilidades previstas no segundo ano, realizando 

algumas habilidades do início do terceiro ano de vida, o que culminou na elaboração 

do LA até o terceiro ano. 

Era previsto que o estudo piloto fosse realizado com cerca de 30 a 40 

lactentes com a aplicação da versão pré-final da EDMG III, porém, devido às 

características próprias do instrumento e da faixa etária alvo, foram selecionados 96 
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lactentes para esta etapa, cumprindo o preenchimento de dois meninos e duas 

meninas para cada mês de idade cronológica, de um a 24 meses. O fato de não ser 

observada ausência de resposta em nenhum item do protocolo, confirmou a adequada 

distribuição dos itens de avaliação no decorrer da EDMG III, para lactentes de um a 

24 meses, estando o instrumento viável para ser aplicado na amostra de 

normatização. 

O LD não foi estruturado conforme o instrumento original uma vez que 

nenhum dos itens apresentados nele se referiam a lactentes, população alvo deste 

estudo. 

Ressalta-se que o cumprimento da Etapa V não engloba aspectos 

relacionados a construção, validade e confiabilidade do instrumento. 

Todo o material referente às Etapas de I a V do processo de adaptação 

transcultural foi enviado para a ARICD e, esta associação que detém os direitos 

autorias da EDMG III, enviou certificado de confirmação da realização do processo de 

adaptação transcultural da EDMG III para o Brasil, na faixa etária de 0 a 24 meses. 

Os participantes do estudo, conforme proposto na metodologia, após 

assinatura do Termo de Consentimento pelos responsáveis e realizada anamnese, 

apresentaram comportamento comunicativo dentro do padrão de normalidade, 

baseado na literatura científica, bem como resultado normal no Denver II. 

Não foi verificada diferença estatisticamente significante entre o 

desempenho dos 216 lactentes, considerando o gênero (Tabela 1). Este achado 

corrobora o encontrado na normatização da EDMG III original, no Reino Unido, bem 

como outros estudos da literatura (GIOVANNETTI et al. 2013; MULUK et al., 2014; 

STROUD et al., 2017) 

Seguindo as análises realizadas no Manual da EDMG III, foi verificado o 

tipo de correlação bem como a existência de significância estatística entre grau de 

escolaridade materna e condição socioeconômica (Tabela 2); condição 

socioeconômica e desempenho em cada uma das cinco subescalas da EDMG III 

(Tabela 3); e entre os desempenhos nas cinco subescalas (Tabela 4), da amostra total 

e em cada grupo individualmente. 

Vale salientar o significado em si da ocorrência de correlação positiva, 

negativa e significância estatística. O coeficiente de correlação indica quão forte é a 

correlação entre duas variáveis e pode variar de -1 até +1. Quanto mais próximo de 0 

o coeficiente, significa fraca correlação; quanto mais próximo de -1 o coeficiente, 
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significa correlação forte e inversa; quanto mais próximo de +1 o coeficiente, significa 

correlação forte e direta. A correlação, seja direta ou inversa, será significante quando 

o valor de p for menor ou igual a 0,05, considerando intervalo de confiança de 95%. 

Baseado neste conceito, verificou-se correlação direta e significante entre 

o grau de escolaridade materna e a condição socioeconômica para todos os grupos e 

amostra total (Tabela 2). Este resultado era esperado uma vez que segundo a SIS do 

IBGE (2010), as duas variáveis correlacionadas são diretamente proporcionais, o que 

evidencia a possibilidade de considerar apenas uma delas em estudos posteriores.  

Ao analisar o resultado entre a condição socioeconômica e o desempenho 

dos lactentes na EDMG III (Tabela 3), verificou-se a inexistência de correlação entre 

a CSE e a subescala A (Fundamentos do Aprendizado), a CSE e subescala D 

(Pessoal-Social-Emocional) e entre CSE e subescala E (Motora Grossa), para todos 

os grupos e também para a amostra total.  

Foi verificada correlação forte e inversa entre a CSE e subescala B 

(Linguagem e Comunicação), para os Grupos I, II, III e para a amostra total. No Grupo 

IV, verificou-se correlação fraca e direta. 

Analisando os resultados da CSE e subescala C (Coordenação Olho-Mão), 

verificou-se correlação forte e inversa para os Grupos II, III e amostra total; correlação 

fraca e direta para o Grupo I e correlação forte e direta para o Grupo IV. 

De todas as correlações, foram estatisticamente significantes apenas entre 

CSE e subescala D, CSE e subescala B e CSE e subescala C, todas referentes ao 

Grupo III apenas. 

Os resultados referentes a correlação inversa entre a CSE e o desempenho 

dos lactentes divergem da literatura (REYES et al., 2010; CHANG et al., 2015). Este 

fato é justificado pela metodologia aplicada neste estudo. Por ser um projeto de 

normatização, a CSE foi distribuída entre os participantes de maneira proporcional à 

realidade brasileira, ou seja, 68,98% dos participantes compreendiam a Faixa 1 da 

CSE (renda de até 2 salários mínimos); 24,54% a Faixa 2 (renda de mais de 2 e até 5 

salários mínimos) e apenas 6,48% da amostra à Faixa 3 (mais de 5 salários mínimos). 

A grande discrepância entre a quantidade de lactentes na Faixa 1 e na Faixa 3, 

justifica as correlações encontradas. Os estudos que divergiram deste resultado, 

distribuem a amostra de maneira uniforme entre os níveis socioeconômicos, 

possibilitando a análise da interferência deste fator no desempenho dos participantes. 
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De acordo com a realidade da distribuição de renda no Brasil, se faz 

necessário salientar a importância de projetos de políticas públicas referentes a 

orientações e avaliações específicas e diretas com os responsáveis de lactentes, bem 

como viabilização com passes de ônibus e equipe especializada para que não ocorra 

o que foi verificado por Thomaidis et al., (2014): a evolução aquém do esperado em 

relação aos tratamentos realizados apresentou relação direta com a condição 

socioeconômica, devido à não aderência ao processo de reabilitação.  

Na Tabela 4 estão evidenciadas as correlações entre o desempenho dos 

lactentes nas diferentes subescalas da EDMG III. Verificou-se correlação forte e direta 

entre todas as áreas avaliadas, para cada Grupo individualmente bem como para a 

amostra total. Uma análise minuciosa permite observar que o Grupo IV, seguido do 

Grupo III, apresentam coeficientes de correlação um pouco menos expressivos, 

quando comparados aos outros Grupos e com a amostra total. Este comportamento 

da amostra ocorreu na normatização da EDMG III original, conforme descrito no 

Manual (STROUD et al., 2017). Ressalta-se a presença de significância estatística 

para todas as correlações na normatização para a população brasileira. 

Este achado reforça uma convicção da literatura (SCHUELE 2004; 

FERREIRA; LAMÔNICA, 2008; FERREIRA, 2010; NIP et al., 2011; MULUK et al., 

2014; SWINGLER et al., 2015): no desenvolvimento infantil, o desempenho em uma 

área interfere na outra, portanto, quando há diagnóstico precoce em uma área do 

desenvolvimento, é possível iniciar processo de estimulação essencial e prevenir que 

haja interferência negativa nas demais áreas que não estão alteradas. 

Com intuito de manter a análise estatística que foi aplicada à EDMG III 

original, foi realizado contato com o profissional estatístico da África do Sul, o qual 

enviou algumas orientações sobre a idealização deste novo modelo de análise.  

Este modelo engloba a conclusão de valores referenciais de Índice 

Escalonado, Quociente de Desenvolvimento com Intervalo de Confiança de 95%, 

Stanine e Percentil, todos associados e interligados. 

O conceito de Stanine não é conhecido nem usual no cenário brasileiro. 

Esta conclusão foi baseada na consulta a três profissionais renomados, dois 

estatísticos e uma estaticista, com formação em matemática, que não tinham 

conhecimento de como o Stanine seria calculado. Após estudo, verificou-se que é uma 

medida descritiva, com relação direta com o Percentil, e que utiliza valores de média 

e desvio padrão para seu cálculo. 
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Mesmo após compreensão e realização do cálculo do Stanine, dúvidas 

surgiram em relação aos outros parâmetros de análise, sobre as quais o estatístico 

que realizou a análise da Escala original, não soube explanar de maneira clara para 

que fosse possível seguir a análise total de maneira idêntica à original. 

Outro fator interferente neste processo é o fato da análise estatística da 

EDMG III ser realizada de maneira contínua, considerando a coleta de dados de 0 a 

72 meses. Como esta tese foi específica para a população de lactentes de 0 a 24 

meses, a análise não poderia ser concluída, por ser imprescindível a consideração de 

crescimento linear e regular do desenvolvimento no decorrer dos seis primeiros anos 

de vida. Ressalta-se que este projeto terá continuidade e serão coletados os dados 

de crianças na faixa etária dos 25 aos 72 meses. Após conclusão da coleta de dados 

deste novo estudo, a estatística poderá ser realizada de maneira similar à Escala 

Original. 

Desta forma, a ARICD, associação que detém os direitos autorais da 

EDMG III, foi comunicada de que, devido ao perfil de análise e o objetivo deste estudo 

(normatização de 0 a 24 meses), foi necessário realizar a análise estatística com base 

na Idade de Desenvolvimento, como na versão anterior da referida escala. 

É de suma importância salientar que para fins de pesquisa bem como 

aplicação clínica da EDMG III, as tabelas de normatização apresentadas (Tabelas 5 e 

6) são suficientes para estipular a Idade de Desenvolvimento do lactente avaliado, 

realizando diagnóstico por área de desenvolvimento, bem como para desenvolvimento 

global, implicando em planejamento de estimulação específico e adequado para 

otimizar o potencial de cada lactente. 

Como previsto e confirmado após análise da correlação entre as 

Subescalas da EDMG III, a forte correlação com significância estatística implica na 

verificação nas tabelas de Idade de Desenvolvimento de uma sequência próxima entre 

as Subescalas, seguindo um padrão de aumento na pontuação bruta de acordo com 

o aumento da idade cronológica, seguindo o curso do desenvolvimento típico dos 

lactentes. 

De maneira geral, o desenvolvimento cognitivo, avaliado de maneira mais 

específica na Subescala A, se apresenta levemente antecipado quando comparado 

às demais áreas do desenvolvimento até por volta de 12 meses, quando esta posição 

é ocupada pelo desenvolvimento de linguagem. 
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Entre 18 e 24 meses, novamente o desenvolvimento cognitivo se antecede 

aos demais aspectos do desenvolvimento global. 

Outro dado relevante é a observação de que o desenvolvimento motor 

grosso se evidencia levemente mais lento após os 14 meses, seguindo com esta 

configuração até os 24 meses, quando comparado às demais áreas do 

desenvolvimento avaliadas na EDMG III. 

Ao analisar a Tabela 6, referente à Idade de Desenvolvimento e Resultado 

Bruto da Escala Geral (somatória de todas as Subescalas), verificou-se que apenas a 

passagem de duas faixas etárias se fazem por diferença de um único ponto, 15 para 

16 meses e 22 para 23 meses, podendo-se inferir que nestas idades as crianças 

apresentam manutenção de suas habilidades, diferentemente do observado nos 

demais meses de desenvolvimento avaliados, que apresentam diferenças maiores em 

suas pontuações de um mês para o outro subsequente. 

A importância da conclusão desta tese com o cumprimento dos objetivos 

propostos tem impacto direto no panorama brasileiro de avaliação do desenvolvimento 

de lactentes, com utilização de instrumento com normatização para a realidade 

brasileira, passível de realizar diagnóstico de alterações em áreas específicas ou de 

comprometimentos globais, permitindo planejamento individualizado e específico para 

cada lactente, reduzindo tempo de intervenção e otimizando seu desenvolvimento a 

favor da plasticidade cerebral. 

Os dados brutos foram encaminhados para a ARICD (instituição detentora 

dos direitos autorais das Escalas Griffiths) e Hogrefe (editora responsável pela 

publicação das Escalas Griffiths) e, após conclusão do próximo estudo para 

normatização da faixa etária de 25 a 72 meses, serão elaboradas as tabelas de 

normas para crianças brasileiras para futura elaboração do instrumento no idioma 

Português Brasileiro.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

O Livro de Anotações bem como o Livro de Desenho da Escala de 

Desenvolvimento Mental de Griffiths III, para crianças de 0 a 72 meses, foram 

traduzidos e adaptados transculturalmente do idioma Inglês (britânico) para o idioma 

Português Brasileiro, com manutenção das equivalências semântica, idiomática, 

experimental e conceitual, após respeitar processo detalhado de adaptação 

transcultural de instrumentos de avaliação. 

Foi realizada normatização dos dados coletados para lactentes (0 a 24 

meses) para a população brasileira, seguindo diretrizes e normas da Escala de 

Desenvolvimento Mental de Griffiths revisada.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
O desenvolvimento infantil é muito estudado por diversos profissionais uma vez que 

nos primeiros anos de vida a criança adquire muitas habilidades fundamentais para sua vida. 
Neste período o cérebro está em pleno desenvolvimento e ocorre o que é chamado de 
plasticidade neuronal. A avaliação adequada neste período pode realizar diagnóstico precoce 
e reabilitação adequada, reduzindo possíveis consequências na qualidade de vida da criança 
futuramente.  

O objetivo do estudo “ESCALA DE DESENVOLVIMENTO MENTAL GRIFFITHS 
PARA CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS– ADAPTAÇÃO PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA” 
é traduzir, adaptar e normatizar a Escala de Desenvolvimento Mental Griffiths para a 
população brasileira de 0 a 2 anos.  

Desta forma, solicitamos a autorização para que possamos utilizar os resultados dos 
exames realizados com seu filho(a) para estudo desta temática. Informamos que serão feitas 
imagens de seu filho(a) em filmes e fotos e que os resultados do estudo deverão ser 
publicados em revista científica e armazenados em um banco de dados da disciplina Clínica 
de Estágios Integrados, sob responsabilidade da orientadora do estudo, Profª Drª Dionísia 
Aparecida Cusin Lamônica e da doutoranda Ms. Amanda Tragueta Ferreira-Vasques. Dados 
de identificação pessoal da criança, como nome, cidade e nome dos pais não serão 
divulgados.  

O benefício deste estudo refere-se aos conhecimentos científicos que favorecerão 
estudos brasileiros que avaliam o desenvolvimento de crianças de 0 a 2 anos. Um benefício 
para você é ter o resultado da avaliação do seu filho quanto ao desenvolvimento.  Você tem 
a total liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e não permitir a 
participação do seu filho neste estudo.   

Ressalta-se que os procedimentos previstos não são invasivos, ou seja, não causam 
desconforto ou prejuízo à saúde da criança. As avaliações ocorrerão de maneira lúdica (em 
forma de brincadeiras) e serão utilizados testes que avaliam a comunicação da criança, de 
acordo com sua faixa de idade. Caso for identificado qualquer problema nesta avaliação, a 
família receberá informações sobre o problema e encaminhamentos pertinentes, assim como, 
o relatório da avaliação realizada. A criança será encaminhada para o estágio de Diagnóstico 
Fonoaudiológico na Clínica de Estágios Integrados da Faculdade de Odontologia de Bauru da 
Universidade de São Paulo, sob supervisão da Profª Drª Dionísia Aparecida Cusin Lamônica 
e o agendamento será realizado por contato telefônico com o responsável pela criança. Caso 
a criança se recuse a realizar as atividades propostas, ela será dispensada e agendada para 
outra data. Se ainda assim ela não aceitar participar (não realizando as atividades propostas), 
será excluída da amostra. Ressalta-se que os responsáveis estarão presentes durante todo o 
processo de avaliação. São previstas 6 sessões de avaliação com duração de 50 minutos 
cada. Será agendada uma sessão por semana na Clínica de Fonoaudiologia da Faculdade 
de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo. Será realizada entrevista estruturada 
com os responsáveis, aplicado o Teste de Screening de Desenvolvimento Denver II, a 
Observação do Comportamento Comunicativo e a Escala Griffiths. 
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Ressalta-se que a participação é voluntária, deste modo não haverá ressarcimento 
das despesas ocasionadas pela pesquisa. Infere-se a garantia de indenização diante de 
eventuais danos decorrentes da pesquisa. 

Para esclarecimento de possíveis dúvidas, vocês poderão entrar em contato com Profª 
Drª Dionísia Aparecida Cusin Lamônica no Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade 
de Odontologia de Bauru - USP, pelo telefone (14) 32358332 ou (14) 997717903 ou com Ms. 
Amanda Tragueta Ferreira-Vasques pelo telefone (15) 997051139. 

Caso queira apresentar queixa em relação à participação do estudo, poderá entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, da FOB-USP, pelo endereço 
da Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 - Prédio da Pós-Graduação (bloco E - pavimento 
superior) ou pelo telefone (14)3235-8356. 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a) 
__________________________________________________________________________
___, portador da cédula de identidade ______________________, após leitura minuciosa das 
informações constantes neste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, 
devidamente explicada pelos profissionais em seus mínimos detalhes, ciente dos serviços e 
procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido 
e explicado, DECLARA e FIRMA seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
concordando em participar da pesquisa proposta. Fica claro que o participante da pesquisa, 
pode a qualquer momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar 
de participar desta pesquisa e ciente de que todas as informações prestadas tornar-se-ão 
confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional (Art. 13o do Código de Ética do 
Fonoaudiólogo). 

Por fim, como pesquisador(a) responsável pela pesquisa, DECLARO o cumprimento 
do disposto na Resolução CNS nº 466 de 2012, contidos nos itens IV.3, item IV.5.a e na 
íntegra com a resolução CNS nº 466 de dezembro de 2012. 

Por estarmos de acordo com o presente termo o firmamos em duas vias igualmente 
válidas (uma via para o sujeito da pesquisa e outra para o pesquisador) que serão rubricadas 
em todas as suas páginas e assinadas ao seu término, conforme o disposto pela Resolução 
CNS nº 466 de 2012, itens IV.3.f e IV.5.d. 

 
Bauru, SP, ________ de ______________________ de ________. 
 
____________________________   ____________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa  Nome/Assinatura do Pesquisador(a) 
 
O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, organizado e criado pela FOB-USP, em 29/06/98 
(Portaria GD/0698/FOB), previsto no item VII da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde do Ministério da Saúde (publicada no DOU de 13/06/2013), é um Colegiado 
interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e 
educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua 
integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 
éticos. Qualquer denúncia e/ou reclamação sobre sua participação na pesquisa poderá ser 
reportada a este CEP: 
Horário e local de funcionamento: 
Comitê de Ética em Pesquisa 
Faculdade de Odontologia de Bauru-USP - Prédio da Pós-Graduação (bloco E - pavimento 
superior), de segunda à sexta-feira, no horário das 13h30 às 17 horas, em dias úteis. 
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 
Vila Universitária – Bauru – SP – CEP 17012-901 
Telefone/FAX(14)3235-8356 
e-mail: cep@fob.usp.br 
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Anexo 2 
ANAMNESE - Data: 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome:        Data de nasc.: 

Idade atual:        Telefone: 

Composição Familiar: 

Nome/Escolaridade pai:     

Nome/Escolaridade mãe: 

Quantidade de salários mínimos mensal da família: 

 

GRAVIDEZ E NASCIMENTO 

Foi bem vinda: (  ) Sim (  ) Não 

Experiência agradável: (  ) Sim (  ) Não 

Saúde materna: (  ) Boa (  ) Hospitalizada (  ) Repouso  

Depressão: (  ) Sim (  ) Não     

Em qual mês o bebê mexeu pela 1ª vez na barriga? (      ) 

Redução da atividade fetal em algum período da gestação?  

Nasceu no Hospital? (  ) Sim (  ) Não 

Tipo de parto: (  ) Normal (  ) Cesárea    

Quantas semanas de gestação? (     ) 

Algum problema durante a gestação ou parto? __________________________ 

Peso ao nascer (        ) Comprimento ao nascer (      ) APGAR (     /     ) 

Nascimento: (  ) Individual  (  ) Gemelar 

Números de dias no hospital (     ) 

Pediatra suspeitou de algo (  ) Sim (  ) Não 

 

PRIMEIRA INFÂNCIA 

Saúde nas primeiras semanas (  ) Boa (  ) Regular (  ) Ruim 

Chorava/dormia muito (  ) Sim (  ) Não 

Susto/espanto a estímulos auditivos, visuais quando bebê (  ) Sim (  ) Não 

Afetuoso (  ) Sim (  ) Não      

Movimentos repetitivos (  ) Sim (  ) Não 

Imitação (  ) Sim (  ) Não      



102  Anexos 

 

Amamentado até (     ) meses    

Crescimento e aumento de peso (  ) Adequado (  ) Inadequado 

 

ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO 

Chorava de maneira diferente (  ) Sim (  ) Não  

Reconhece a mãe (  ) Sim (  ) Não 

Responde a sons (  ) Sim (  ) Não 

Interesse por pessoas e objetos (  ) Sim (  ) Não 

Gosta de música (  ) Sim (  ) Não 

Com quantos meses: 

Ficou com o pescoço firme (   ) meses          Ficou sentado sozinho (   ) meses 

Andou (   ) meses     Falou as primeiras palavras (   ) meses 

Usa gestos para se comunicar (  ) Sim (  ) Não 

Tem problema de fala (  ) Sim (  ) Não 

Exposto a mais de uma língua (  ) Sim (  ) Não 

Compreende o que é falado para ele(a) (  ) Sim (  ) Não 

Gagueja (  ) Sim (  ) Não   Fala enrolado (  ) Sim (  ) Não 

Reconhece perigos reais (  ) Sim  (  ) Não 

Aceita mudança de rotina (  ) Sim (  ) Não 

Como é seu comportamento? _______________________________________ 

Forma de brincar (  ) Adequada (  ) Inadequada 

Teve ou tem infecção de ouvido crônica (  ) Sim (  ) Não 

Tem alteração visual (  ) Sim (  ) Não 

Faz amizades (  ) Sim (  ) Não Acidentes traumáticos______________ 

 

ESCOLA (quando começou, se teve dificuldade de adaptação, se mudou de escola, 

etc.) 

 

INFORMAÇÕES MÉDICAS 

Ingere algum remédio (  ) Sim (  ) Não  Qual? _______________ 

É alérgico(a) (  ) Sim (  ) Não  Hospitalizações_____________ 

Tratamentos realizados____________________________________________ 

Familiares com dificuldades _________________________________________ 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
 

 

 

RELATÓRIO FONOAUDIOLÓGICO 

 

A criança __________________________________________________ foi submetida à 

avaliação fonoaudiológica, como participante do Projeto de Pesquisa de Doutorado intitulado: 

“ESCALA DE DESENVOLVIMENTO MENTAL DE GRIFFITHS PARA CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS– 

ADAPTAÇÃO PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA”, realizado na Faculdade de Odontologia de 

Bauru/Universidade de São Paulo.  

A avaliação foi composta por Observação do Comportamento Comunicativo, aplicação do 

Teste de Screening de Desenvolvimento Denver II e da Escala de Desenvolvimento Mental de Griffiths. 

Verificou-se que a criança apresenta desenvolvimento típico para sua idade cronológica nas 

áreas motora grossa, motora fina-adaptativa, pessoal-social-emocional e de linguagem, bem como 

comportamento comunicativo dentro dos padrões de normalidade.   

 

______________________, _____ de ___________________ de 2017. 

 

____________________________ 
Ms. Amanda Tragueta Ferreira-Vasques 

                Pesquisadora 
 

 

Contatos:    Amanda Tragueta Ferreira-Vasques (15) 99705-1139 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Bauru-SP – CEP 17012-101 – C.P. 73 

e-mail: dep-fono@fob.usp.br - Fone (0xx14) 3235-8232 / 3235-8332 - Fax (0xx14) 3223-4679 

http://www.fob.usp.br 
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Anexo 7 
 

 

 

 

RELATÓRIO FONOAUDIOLÓGICO 

 

A criança __________________________________________________ foi submetida à 

avaliação fonoaudiológica, como participante do Projeto de Pesquisa de Doutorado intitulado: 

“ESCALA DE DESENVOLVIMENTO MENTAL DE GRIFFITHS PARA CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS– 

ADAPTAÇÃO PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA”, realizado na Faculdade de Odontologia de 

Bauru/Universidade de São Paulo.  

A avaliação foi composta por Observação do Comportamento Comunicativo, aplicação do 

Teste de Screening de Desenvolvimento Denver II e da Escala de Desenvolvimento Mental de Griffiths. 

Verificou-se que a criança apresenta risco para atraso do desenvolvimento.  

A conduta pertinente é o encaminhamento para avaliação específica em ambiente clínico. 

Estou à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

 

______________________, _____ de ___________________ de 2017. 

 

____________________________ 
Ms. Amanda Tragueta Ferreira-Vasques 

Pesquisadora 
 

Contato: Amanda Tragueta Ferreira-Vasques (15) 99705-1139 

 

___________________________________________________________________________ 

Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Bauru-SP – CEP 17012-101 – C.P. 73 

e-mail: dep-fono@fob.usp.br - Fone (0xx14) 3235-8232 / 3235-8332 - Fax (0xx14) 3223-4679 

http://www.fob.usp.br 
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Anexo 8 
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