
UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA 

 

 

 

 

 

 

A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES DE 

RISCO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: ESTUDO EXPLORATÓRIO 

COM A UTILIZAÇÃO DO PARENTS’ EVALUATION OF DEVELOPMENTAL 

STATUS: DEVELOPMENTAL MILESTONES (PEDS:DM) 

 

Dissertação elaborada com vista à obtenção do Grau de Mestre em Reabilitação Psicomotora 

 

 

 

 

ORIENTADORA: Doutora Maria Teresa Perlico Machado Brandão 

 

JÚRI: 

Presidente 

Doutora Maria Teresa Perlico Machado Brandão 

Vogais  

Doutora Ana Isabel Amaral Nascimento Rodrigues de Melo 

Doutora Ana Teresa Correia de Brito Nascimento  

 

ANA SOFIA CORREIA GONÇALVES 

2015  



  



AGRADECIMENTOS 

 

À Professora Teresa Brandão, minha orientadora neste estudo, por, mais uma vez, ter sido uma 

ajuda importante no meu crescimento e desenvolvimento profissional. O seu incentivo foi precioso 

e a sua energia e entusiasmo pela área do desenvolvimento infantil e da intervenção precoce é o 

mesmo que conheci e tão bem me contagiou durante a licenciatura, e que com ela partilho desde 

então; 

À Equipa do Centro de Neurodesenvolvimento do Hospital Beatriz Ângelo com quem trabalho 

desde sempre e com quem aprendi o verdadeiro sentido do trabalho em equipa; 

A todas as escolas que aceitaram participar na recolha dos dados; 

A todas as famílias que prescindiram de algum tempo da sua vida para colaborar neste estudo. 

Sem a sua colaboração, nada disto seria possível; 

Às colegas de mestrado que, no âmbito do seu próprio estudo, contribuíram para a recolha da 

amostra; 

Aos meus pais por, desde sempre, me terem incentivado a investir na minha formação; 

A todos os meus familiares e amigos que me ajudaram na recolha da amostra e me deram ânimo 

para continuar nos momentos em que parecia impossível conseguir concluir este trabalho; 

E finalmente, às minhas três filhas, Joana, Carolina e Mafalda, que me ensinaram tudo o que 

importa saber na vida e ao meu marido, Paulo, que me tem acompanhado nesta constante 

aprendizagem. 

  



  



ÍNDICE GERAL 

 

INDICE GERAL 

INDICE DE TABELAS 

INDICE DE ANEXOS  

 

INTRODUÇÃO           1 

INTRODUCTION           3 

 

1. RASTREIO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL E ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA  5 

 

2.PARENT’S EVALUATION OF DEVELOPMENTAL STATUS: DEVELOPMENTAL MILESTONES 

(PEDS: DM) – UM CONTRIBUTO PARA O ESTUDO DA VALIDADE DE CONSTRUTO 49 

 

3.PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO NO 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO COM BASE NO PARENTS’ 

EVALUATION OF DEVELOPMENTAL STATUS: DEVELOPMENTAL MILESTONES (PEDS:DM)

             81 

 

REFERÊNCIAS           123 

ANEXOS 

  



  



ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1 – Propriedades Psicométricas da Avaliação dos Movimentos da Criança 

Tabela 2 – Propriedades Psicométricas do Bailey Infant Neurodevelopmental Screener III 

Tabela 3 – Propriedades Psicométricas do Brigance Screens 

Tabela 4 – Propriedades Psicométricas da Dubowitz Neurological Examination of Full-Term Newborn  

Tabela 5 – Propriedades Psicométricas da Escala de avaliação do Desenvolvimento de Mary Sheridan 

Tabela 6 – Propriedades Psicométricas da Escala Motora Infantil de Alberta 

Tabela 7 – Propriedades Psicométricas do Teste de Avaliação dos Movimentos Generalizados 

Tabela 8 – Propriedades Psicométricas do Teste Infantil de Desempenho Motor 

Tabela 9 – Propriedades Psicométricas do Batelle Developmental Inventory Screens Test 

Tabela 10 – Propriedades Psicométricas do Brigance Infant e Toddler Screens  

Tabela 11 – Propriedades Psicométricas do Denver Developmental Screening Test II 

Tabela 12 – Propriedades Psicométricas do Ages and Stages Questionnaires III 

Tabela 13 – Propriedades Psicométricas do Child Development Inventory 

Tabela 14 – Propriedades Psicométricas do Child Development Review 

Tabela 15 – Propriedades Psicométricas do Parents’ Evaluation of Developmental Status 

Tabela 16 – Propriedades Psicométricas do Parents’ Evaluation of Developmental Status: Developmental 

Milestones 

Tabela 17 – Domínios do desenvolvimento avaliados pelo PEDS:DM 

Tabela 18 – Escalas do PEDS:DM, de acordo com a idade cronológica da criança 

Tabela 19 – Itens com concordância de 100%, em relação ao domínio a que pertencem 

Tabela 20 – Itens com concordância superior a 90%, em relação ao domínio a que pertencem 

Tabela 21 – Itens com concordância superior a 80%, em relação ao domínio a que pertencem 

Tabela 22 – Itens com concordância inferior a 80%, em relação ao domínio a que pertencem 

Tabela 23 – Itens com concordância de 100%, em relação à faixa etária em que se inserem 

Tabela 24 – Itens com concordância superior a 90%, em relação à faixa etária em que se inserem 

Tabela 25 – Itens com concordância superior a 80%, em relação à faixa etária em que se inserem 

Tabela 26 – Itens com concordância inferior a 80%, em relação à faixa etária em que se inserem 

Tabela 27 – Presença dos itens problemáticos em diferentes domínios noutros testes de desenvolvimento 

Tabela 28 – Presença dos itens problemáticos em diferentes faixas etárias noutros testes de 

desenvolvimento 

Tabela 29 – Distrito de residência das crianças 

Tabela 30 – Desenvolvimento Infantil das crianças 

Tabela 31 – Contexto educativo das crianças 

Tabela 32 – Estatuto Sócio-Económico das famílias 

Tabela 33 – Distribuição e percentagem de questionários preenchidos por escala 

Tabela 34 – Distribuição de respostas por domínio de desenvolvimento 



Tabela 35 – Distribuição dos resultados de risco por escala (faixa etária) aplicada 

Tabela 36 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala A (0 – 2M) 

Tabela 37 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala B (2 – 4M) 

Tabela 38 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala C (5 – 7M) 

Tabela 39 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala D (8 – 10M) 

Tabela 40 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala E (11 – 13M) 

Tabela 41 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala F (14 – 16M) 

Tabela 42 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala G (17 – 19M) 

Tabela 43 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala H (20 – 22M) 

Tabela 44 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala J (23 – 25M) 

Tabela 45 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala K (2A 2M – 2A 4M) 

Tabela 46 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala L (2A 5M – 2A 9M) 

Tabela 47 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala M (2A 10M – 3A 2M) 

Tabela 48 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala N (3A 3M – 3A 7M) 

Tabela 49 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala P (3A 8M – 4A) 

Tabela 50 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala Q (4A 1M – 4A 5M) 

Tabela 51 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala R (4A 6M – 4A 10M) 

Tabela 52 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala S (4A 11M – 5A 5M) 

Tabela 53 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala T (5A 6M – 6A) 

Tabela 54 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala U (6A 1M – 6A 11M) 

Tabela 55 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala V (7A – 7A 11M) 

Tabela 56 – Distribuição dos resultados de risco por faixa etária 

Tabela 57 – Distribuição dos resultados de risco pelo tempo de gestação 

Tabela 58 – Distribuição dos resultados de risco de acordo com a existência de diagnóstico de perturbação 

do desenvolvimento 

Tabela 59 – Distribuição dos resultados de risco de acordo com a gemelaridade 

Tabela 60 – Distribuição dos resultados de risco de acordo com as habilitações literárias da mãe 

 

  



ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO I – TRADUÇÃO PORTUGUESA DO PEDS:DM 

 

ANEXO II – CONSENTIMENTO INFORMADO PARA OS PAIS 

 

ANEXO III – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA FAMÍLIA 

 

ANEXO IV – ESCALA DE GRAFFAR ADAPTADA 

 

ANEXO V – GRELHAS PARA AVALIAÇÃO DA VALIDADE DO CONSTRUTO 

  



 



1 
 

INTRODUÇÃO 

O rastreio do desenvolvimento consiste numa avaliação breve do desenvolvimento da criança 

por forma a identificar desvios ou atrasos que justifiquem uma avaliação mais aprofundada do 

desenvolvimento com vista a uma intervenção precoce e mais eficaz. Sabe-se que o enfoque 

exclusivo na criança, durante este tipo de avaliação, torna este momento de recolha de informação 

demasiado redutor e, muitas vezes, não isento de erro pelo que os pais constituem uma importante 

fonte de informação, dado o seu conhecimento da história da criança, da sua experiência, da sua 

situação atual e do contexto da própria família.  

Em Portugal, o rastreio precoce do desenvolvimento é efetuado sobretudo em consultas 

médicas de rotina, sendo a participação dos pais nestes processos, praticamente inexistente. 

Neste momento, estão a dar-se os primeiros passos na tradução e adaptação à realidade 

portuguesa, através de estudos exploratórios, de instrumentos de rastreio do desenvolvimento 

infantil, como a AGS e PEDS:DM, esperando-se que, num futuro próximo, os pais possam ser 

chamados a ter uma participação mais ativa em todo o processo de rastreio. 

O presente trabalho tem como objetivo dar um contributo nesse sentido, tendo sido 

organizado em diferentes partes ou artigos que pretendem: fazer uma revisão teórica do que já se 

sabe acerca do desenvolvimento infantil e do envolvimento da família; dar um contributo ao 

complexo e extensivo processo de adaptação de instrumentos de rastreio à realidade portuguesa, 

através do estudo de validadade de conteúdo do PEDS:DM e, finalmente, fazer um estudo 

exploratório com base na aplicação do mesmo instrumento. 

O primeiro artigo “Rastreio do Desenvolvimento Infantil e Envolvimento da Familia” faz uma 

revisão teórica dos fatores que influenciam o desenvolvimento infantil, da importância da 

identificação do risco de perturbação do desenvolvimento e consequente necessidade de 

implementação de rotinas de vigilância do desenvolvimento e de rastreios periódicos de 

perturbações do desenvolvimento, com o envolvimento da família. Faz ainda um levantamento de 

instrumentos de rastreio do desenvolvimento infantil, nomeadamente dos que requerem a elicitação 

direta de competências por parte da criança, dos que incluem a elicitação direta de competências 

por parte da criança e o relato dos pais e dos que assentam unicamente no relato dos pais sobre 

as competências da criança. 

O segundo artigo “Parents’ Evaluation of Developmental Status: Developmental Milestones 

(PEDS:DM) – Um Contributo para o Estudo da Validade de Construto” assenta no facto de dois 

estudos já efetuados em Portugal, com este instrumento serem reveladores de tendências 

idênticas de identificação de um número de crianças em risco muito superior ao esperado, criando 

a necessidade de mais estudos, nomeadamente sobre a validade do instrumento. 
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Considerando que o processo de adaptação cultural e validação de instrumentos é 

demasiado complexo e moroso, pretende-se, com este estudo, dar um contributo para a análise da 

validade de construto do PEDS:DM, através da análise efetuada por um painel de peritos em 

desenvolvimento infantil, acerca da adequadabilidade dos itens do instrumento ao que se pretende 

avaliar. 

Este estudo veio mostrar que a adaptação cultural do PEDS:DM à população portuguesa 

parece não constituir um processo linear, podendo ser necessária uma alteração estrutural do 

instrumento, com retirada ou substituição dos itens considerados problemáticos, nomeadamente ao 

nível do domínio a que pertencem e que, conforme se verificou, estão presentes noutras escalas 

de avaliação, embora de forma inconsistente, como avaliadores de diferentes domínios. Verifica-se 

assim a necessidade de aprofundar os estudos de validação deste instrumento. 

O terceiro artigo “Participação dos Pais na Identificação de Situações de Risco no 

Desenvolvimento Infantil: Um Estudo Exploratório com base no Parents’ Evaluation Of 

Developmental Status: Developmental Milestones (PEDS:DM)” envolve a utilização do PEDS:DM, 

um instrumento utilizado para despiste de alterações ou atrasos no desenvolvimento infantil, em 

crianças dos 0 aos 8 anos, baseado na resposta dos pais relativamente ao desenvolvimento dos 

seus filhos, a uma amostra de 996 pais de crianças desta faixa etária. 

Os resultados obtidos mostram uma percentagem muito elevada de crianças com sinais de 

risco de perturbação do desenvolvimento, superior à obtida nos estudos de validação original do 

instrumento e à prevalência conhecida de perturbações do desenvolvimento na infância.  

Em termos globais, os resultados deste estudo, associados aos outros dois já efetuados com 

a utilização deste instrumento na população portuguesa, mostram que é necessário um estudo 

mais aprofundado das propriedades psicométricas do PEDS:DM com vista à verificação da sua 

adequação à realidade portuguesa e posterior validação. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil; Identificação Precoce de Atrasos do Desenvolvimento 

Infantil; Perturbações do Desenvolvimento; Intervenção Precoce; Sinais de Risco; Envolvimento 

das Famílias; Rastreio do Desenvolvimento Infantil; Instrumentos de rastreio; Parents’ Evaluation of 

Developmental Status: Developmental Milestones (PEDS: DM) 
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INTRODUCTION 

Developmental screening is a brief assessment of child development in order to identify 

deviations or delays that will justify further evaluation of the development to ensure an early and 

effective intervention if necessary. It is known that the exclusive focus on child during this type of 

evaluation, makes this moment of reduced information gathering and often not free from error, so 

we must remember that parents are an important source of information, given their knowledge of 

child's history, their experience, their current situation and their own family context. 

In Portugal, the developmental screening is mainly done in routine medical visits, with the 

participation of parents in these cases, nonexistent. At this time, we are giving the first steps to the 

translation and adaptation to the Portuguese reality through exploratory studies with screening 

instruments as the AGS and PEDS: DM, and it is expected that, in the near future, parents can 

assume a more active role throughout the screening process. 

This paper aims to contribute in this direction, and it is organized in different parts or articles: a 

theoretical review of what is already known about child development and family involvement; a 

contribute to the complex and extensive process of adaptation screening tools to the Portuguese 

reality, through the content validaty study and, ultimately, an exploratory study based on the 

application of this instrument. 

The first article "Child Development Screening and Family Involvement" is a theoretical review 

of the factors that influence child development, the importance of identifying the risk of disturbance 

in child development and the need for the implementation of child development surveillance 

protocols and periodic screening of developmental disorders, with family involvement. It still does a 

survey of child development screening tools, in particular requiring the direct elicitation skills by the 

child, including the direct elicitation skills from the child and parents’ report and those that are based 

solely on the report of the parents upon the children's skills. 

The second article "Parents' Evaluation of Developmental Status: Developmental Milestones 

(PEDS: DM) - A Contribution to the Study of Construct Validity" is based on the fact that the two 

studies already carried out in Portugal, with this instrument are revealing of identical trends, with an 

identification of risk much higher than the expected, creating the need for more studies, particularly 

on instrument’s validity. 

Since the process of cultural adaptation and validation of tools is too complex and time 

consuming, it is intended, with this study, to contribute to the analysis of construct validity of the 

PEDS: DM, through the analysis carried out by a panel of experts in child development, about the 

adequability of the items in relation to what it assesses and in what ages. 
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This study has shown that cultural adaptation of PEDS: DM to the Portuguese population 

seems to be an unlinear process that may require a structural change of the instrument, with 

removal or replacement of items considered problematic, particularly at the domain level to which 

they belong and that, as it turned out, are present in other scales, though inconsistently, as 

evaluators of different domains. Thus, there is the need for further validation studies of this 

instrument. 

The third article "Parental Participation in the Identification of Risk Situations in Child 

Development: An Exploratory Study Based on Parents' Evaluation Of Developmental Status: 

Developmental Milestones (PEDS: DM)" involves the use of PEDS: DM, a screening instrument 

used to identify delays in child development, in children from 0 to 8 years, based on the parents' 

response regarding the development of their children, to a sample of 996 parents of children in this 

age group. 

The results showed a very high percentage of children with developmental disorder risk 

signals, higher than that obtained in studies of original validation of the instrument and the 

prevalence of known developmental disorders in childhood. 

Overall, the results of these studies, associated with the other two already made with the use 

of this instrument in the Portuguese population, show a need for further study of the psychometric 

properties of the PEDS:DM regarding the verifucation of its adequacy to the Portuguese reality and 

subsequent validation. 

 

Keywords: Child Development; Early identification Delays Child Development; Developmental 

Disorders; Early Intervention; Risk signals; Involvement of Families; Screening of Child 

Development; Screening tools; Parents' Evaluation of Developmental Status: Developmental 

Milestones (PEDS: DM) 
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RASTREIO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL E ENVOLVIMENTO DA FAMILIA 

 

Resumo 

O desenvolvimento infantil é o resultado da interação entre fatores genéticos, biológicos e 

ambientais. Em caso de perturbação do desenvolvimento, os estudos têm demonstrado uma maior 

eficácia da intervenção, com maiores benefícios a longo prazo, quando esta tem um início precoce, 

o que tem conduzido a um interesse crescente no sentido de assegurar a identificação de crianças 

com perturbações do desenvolvimento em idade precoce.  

Esta identificação é habitualmente realizada através de um rastreio de desenvolvimento, que 

consiste numa avaliação breve do desenvolvimento da criança e respetiva análise com referência a 

normas, de forma a determinar se se verificam desvios ou atrasos no referido processo ou se os 

resultados indiciam probabilidade aumentada de ocorrerem. O enfoque exclusivo na criança, 

durante este tipo de avaliação, torna este momento de recolha de informação demasiado redutor e, 

por vezes, não isento de erro. Os pais constituem uma importante fonte de informação dado o seu 

conhecimento da história da criança, da sua experiência, da sua situação atual e do contexto da 

própria família e são frequentemente questionados, de modo informal, pelos profissionais que 

efetuam os referidos rastreios.  

Na atualidade, em Portugal, ao contrário do que se verifica noutros países, os pais não são 

ainda chamados a participar de modo mais estruturado no processo de rastreio do 

desenvolvimento dos seus filhos e estão agora a dar-se os primeiros passos no sentido de traduzir, 

adaptar e validar instrumentos de rastreio do desenvolvimento, que permitam envolver a família, 

nomeadamente os pais, neste processo fundamental para garantir uma identificação e intervenção 

o mais precoces possível. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil; Identificação Precoce de Atrasos do Desenvolvimento 

Infantil; Perturbações do Desenvolvimento; Intervenção Precoce; Sinais de Risco; Envolvimento 

das Famílias; Rastreio do Desenvolvimento Infantil; Instrumentos de rastreio; Parents’ Evaluation of 

Developmental Status: Developmental Milestones (PEDS: DM) 
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Abstract 

Child development is the result of an interaction between genetic, biological and 

environmental factors. In case of developmental disorder, studies have shown a greater 

effectiveness of the intervention, with better long-term benefits when it got an early start, which has 

led to a growing interest in ensuring the identification of children with disorders development at an 

early age.  

This identification is usually performed through a development screening instrument, which is 

a brief review of child development and respective analysis with reference to standards in order to 

determine whether there are gaps or delays in the development or if the results indicate increased 

probability of it. The exclusive focus on the child during this type of evaluation, makes this moment 

of oversimplification of the information gathered and sometimes not free from error. Parents are an 

important source of information because of their knowledge of the child's history, their experience, 

their current situation and their own family context and are often asked, informally, by the 

professionals who perform such screenings. Currently, in Portugal, unlike as in other countries, 

parents are not required to participate in a more structured way in the development screening 

process of their children and we are now initiating the procedures of translating, adapting and 

validating screening tools that enable family involvement, in particular parents, in this fundamental 

process to ensure identification and intervention as early as possible. 

Keywords: Child development; Early identification of developmental delays; Early 

intervention; Risk factors; Family involvement; Developmental Screening; Screening instruments; 

Parents’ Evaluation of Developmental Status: Developmental Milestones (PEDS:DM) 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com Accardo e colaboradores, em 2008 (in Castelo e Fernandes, 2009), o 

desenvolvimento refere-se ao processo de evolução biológica e psicológica que se inicia com o 

nascimento e decorre até à idade adulta, pressupondo a interação entre fatores genéticos e 

ambientais e que conduz o indivíduo desde uma situação de total dependência até à aquisição de 

autonomia. 

De acordo com os estudos de Cole e Cole, em 2003 (in Sigolo e Aiello, 2011), e de Halpern, 

Giugliani, Victora, Barros e Horta, em 2000, o desenvolvimento infantil é um processo contínuo, 

com início na vida intra-uterina, que envolve múltiplas aquisições incluindo o crescimento físico, a 

maturação neurológica e aptidões relacionadas com o comportamento, a cognição, a interação 

social e a afetividade da criança. Como resultado deste processo, segundo Miranda, Resegue e 
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Figueiras (2003), espera-se que a criança se torne apta a responder às suas necessidades e às 

necessidades do meio envolvente, tendo em conta o seu contexto de vida. No entanto, ao longo de 

todo o processo, segundo Maria-Mengel e Linhares (2007, in Sigolo e Aiello, 2011), entre outros 

estudos, existem múltiplos fatores suscetíveis de causar danos e de interferir negativamente no 

desenvolvimento da criança. 

A deteção precoce de desvios ou perturbações no processo de desenvolvimento, constitui um 

processo fundamental para tentar corrigir ou reduzir o impacto negativo que os mesmos podem ter 

nos resultados alcançados pela criança, mais tarde jovem e adulto, sendo para tal necessária a 

utilização de instrumentos e procedimentos válidos e eficazes. No âmbito da intervenção com 

crianças de idades baixas, o envolvimento da família, nomeadamente dos pais, é hoje um fator de 

indiscutível importância, sendo o seu envolvimento um processo de evolução progressiva em 

diferentes ritmos consoante os países, respetivas culturas e nível de investigação. Constitui 

objetivo fundamental deste artigo, uma revisão da literatura sobre o rastreio do desenvolvimento 

infantil, destacando alguns dos instrumentos mais referidos na literatura internacional e nacional. 

De particular relevo, destacam-se os instrumentos que promovem uma participação ativa dos pais 

no processo de rastreio do desenvolvimento, particularmente aqueles em que existem tentativas de 

adaptação à realidade portuguesa.  

Os estudos internacionais evidenciam que tal envolvimento parental se tem associado a 

melhorias efetivas nas taxas de deteção de riscos ou atrasos de desenvolvimento das crianças 

permitindo reduzir o atraso na deteção dos mesmos e iniciar a intervenção precoce mais cedo, o 

que as neurociências e práticas baseadas em evidência apontam como fundamental para 

aproveitar os períodos de maior plasticidade neuronal, típicos da primeira infância, e assim 

potenciar ganhos desenvolvimentais superiores e de maior duração. 

Fatores que influenciam o desenvolvimento infantil 

O interesse pelo desenvolvimento infantil tem crescido nas últimas décadas e, 

progressivamente, foi também aumentando a noção da multiplicidade de fatores que nele podem 

interferir (Pinto, 2009). O impacto dos fatores biológicos, psicossociais (individuais e familiares) e 

ambientais no desenvolvimento têm sido alvo de inúmeros estudos nos últimos anos (Halpern et 

al., 2000). 

O desenvolvimento infantil é, na realidade, o resultado da interação entre fatores genéticos, 

biológicos e ambientais, como já vimos, e os fatores genéticos e biológicos, como interferem na 

formação e maturação dos diversos sistemas desde a gestação, influenciam o desenvolvimento a 

curto e a longo prazo. No entanto, o ambiente em casa e na escola, assim como as intervenções 
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que possam ser levadas a cabo, também poderão vir a definir diferentes competências ao longo da 

vida (Brito, Vieira, Costa e Oliveira, 2011). 

O desenvolvimento psicomotor típico define-se pelos limites etários em que se faz a 

aquisição de diferentes competências e a adequação qualitativa, funcional e adaptativa dessas 

aquisições (Matos, 2009). Não há um limite bem definido para a idade considerada “normal” para 

as diferentes aquisições, tratando-se sobretudo de uma noção dimensional, manifestada através de 

uma curva de distribuição gausiana das idades em que esta pode ocorrer, sendo que a definição 

da normalidade ocorre dentro dos limites dos dois desvios-padrão (Matos, 2009). 

O desenvolvimento envolve sempre ganhos e perdas (Vale, 2005) e faz-se invariavelmente 

em sequências determinadas e invariáveis denominadas como sequências desenvolvimentais. No 

entanto, há variações culturais nas idades consideradas normais para as diversas aquisições 

psicomotoras e que estão relacionadas com os hábitos de cada família ou sociedade, já que são 

dependentes da estimulação. Para além disso, há variações qualitativas da “normalidade”, em que 

a criança adquire uma determinada competência dentro do intervalo etário esperado mas com 

características peculiares que alteram a sua funcionalidade (Matos, 2009). 

A classificação de um determinado padrão de desenvolvimento como normal ou não 

convencional é feita pela existência ou ausência de uma determinada capacidade e, sobretudo, 

pela sua repercussão no funcionamento do indivíduo, ou seja, se essa alteração no 

desenvolvimento exige o recurso a medidas de apoio específico (Matos, 2009). 

Para uma abordagem mais completa do desenvolvimento infantil, há que recorrer a uma 

perspetiva ecológica. Sameroff e Chandler (1975, in Shonkoff & Meisels, 2000) descreveram o 

modelo transacional de desenvolvimento, que relaciona entre si os efeitos da família, do meio 

ambiente e da sociedade sobre o desenvolvimento humano, considerando-o como resultado do 

equilíbrio entre os fatores de risco e os fatores de proteção, tornando-o único e peculiar. Assim, de 

acordo com o modelo transacional, um problema biológico pode ser modificado por fatores 

ambientais e, do mesmo modo, determinadas vulnerabilidades podem ter etiologia social ou 

ambiental (Halpern et al., 2000). 

Nas últimas décadas, verificou-se uma franca melhoria nos cuidados de saúde infantil que 

surge associada a um aumento da prevalência das patologias do neurodesenvolvimento, em parte 

devido à atual sobrevivência de crianças consideradas de risco biológico para estas patologias 

como, por exemplo, a grande prematuridade, as síndromes polimalformativas, as doenças 

neurometabólicas, as doenças oncológicas, as infeções do Sistema Nervoso Central e os acidentes 

(Castelhano e Oliveira, 2009). Estes casos de risco biológico representam os novos casos mas 

somam-se aos diagnósticos clássicos, com critérios de diagnóstico bem definidos, como a 
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deficiência intelectual e desenvolvimental, o autismo, a paralisia cerebral e os défices sensoriais 

profundos. E há ainda a considerar outras perturbações do desenvolvimento e do comportamento, 

de menor gravidade, mas de elevada prevalência, as quais têm implicações negativas na 

aprendizagem e na autonomia do indivíduo, necessitando, por isso, de cuidados especializados 

(Oliveira, 2011). Este aumento progressivo de patologias do neurodesenvolvimento faz com que 

atinjam, na população pediátrica dos países desenvolvidos, uma prevalência de 10 a 20% (Oliveira, 

2011). 

Historicamente, as pesquisas sobre o desenvolvimento infantil têm dado primazia às 

características biológicas como principais determinantes das perturbações intelectuais na criança 

(Halpern et al., 2000). No entanto, o desenvolvimento psicomotor depende da inter-relação entre os 

fatores próprios do indivíduo (genéticos) e os fatores do ambiente (Matos, 2009). 

De acordo com Reppold, Pacheco, Bardagi e Hutz (2002, in Maia e Williams, 2005), os 

fatores de risco são variáveis associadas a uma maior probabilidade de ocorrência de resultados 

negativos ou indesejáveis e que podem comprometer a saúde, o bem-estar ou o desempenho 

social do indivíduo. Segundo Gamzey (1985, in Maia e Williams, 2005), podem incluir variáveis 

biológicas e genéticas da criança e/ou da família e variáveis da comunidade que influenciam o 

ambiente da criança e da sua família e, quando presentes, aumentam a probabilidade da criança 

desenvolver uma perturbação emocional ou comportamental. 

De facto, muitas crianças nascem com fatores de risco que as predispõem para um atraso ou 

perturbação no desenvolvimento; outras irão exibir atrasos ou perturbações no desenvolvimento 

que, caso não sejam identificadas e sujeitas a intervenção precoce, poderão contribuir para o 

insucesso escolar e para problemas sociais e emocionais; outras ainda terão atrasos no 

desenvolvimento decorrentes de condições médicas específicas que necessitam de tratamentos 

médicos adequados; ou seja, a identificação e intervenção precoce adequa-se a variadas situações 

no desenvolvimento infantil (American Academy of Pediatrics [AAP], 2006). Por exemplo, a 

ocorrência de alterações neuromotoras pode chegar aos 50% em crianças prematuras de muito 

baixo peso (inferior a 1500g) e de extremo baixo peso (inferior a 1000g) e. mesmo as crianças 

prematuras de baixo risco demonstram dificuldades ligadas a outras áreas do desenvolvimento, 

como demonstrado com crianças prematuras já em idade escolar em que há uma maior incidência 

de dificuldades de aprendizagem, défices de atenção e problemas de comportamento (Santos, 

Araújo e Porto, 2008). 

As alterações genéticas são um dos principais fatores de risco nas perturbações do 

desenvolvimento. A sua manifestação clínica depende da inter-relação dos genes alterados com os 

outros genes do indivíduo e a sua expressão é determinada pela modulação feita pelo ambiente 

(Matos, 2009).  
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Segundo Matos (2009) os fatores de risco do ambiente podem dividir-se em intra-uterinos ou 

congénitos, perinatais e extra-uterinos, sendo a desnutrição, a hipóxia e anóxia (tóxicos, álcool, 

droga, metais pesados, medicamentos, infeções congénitas e lesões acidentais) considerados 

fatores de risco intra-uterinos; os acidentes periparto com anóxia ou hipóxia são considerados 

fatores de risco perinatal; as infeções, os traumatismos, a hipóxia, os tóxicos e as alterações 

graves da vinculação com maus tratos, abuso e negligência são considerados fatores de risco 

extra-uterino. 

A existência de múltiplos fatores de risco poderá amplificar o seu efeito (AAP, 2006) 

aumentando a vulnerabilidade da criança. Segundo Meisels e Wasik (1990). Os conceitos de 

fatores de risco e de vulnerabilidade, associados à suscetibilidade da criança, são contrapostos os 

fatores de proteção e resiliência da criança. 

Segundo Rutter, em 1985 (in Maia e Williams, 2005), os fatores de proteção consistem nas 

variáveis que modificam ou alteram a resposta individual ao risco ambiental. De acordo com Poon 

e colaboradores, em 2010, estes devem ser também documentados, incluindo a existência de uma 

estrutura familiar de suporte, a oportunidade para interagir com outras crianças e a existência de 

expetativas adequadas e consistentes a cada idade. Por exemplo, o facto de nas crianças mais 

novas, em particular, as experiências escolares precoces podem ter um efeito benéfico no 

desenvolvimento (Henderson e Meisels, 1994). 

De acordo com Garmezy, em 1985 (in Maia e Williams, 2005), os fatores de proteção podem 

ser divididos em três categorias: características disposicionais da criança (atividades, autonomia, 

orientação social positiva, auto-estima, preferências, etc.), características da família (coesão, 

afetividade, ausência de discórdia e de negligência, etc.) e as fontes de apoio individual ou 

institucional à criança e à família (relacionamento com os pares e outras pessoas fora da família, 

suporte cultural, assistência médica ou psicológica, instituições religiosas, etc.)  

Guralnick (2005) refere três padrões que considera essenciais na interação famíliar e que, 

por isso mesmo, têm um efeito protetor no desenvolvimento infantil: a qualidade da interação dos 

pais com a criança; a exposição a experiências variadas e adequadas; e a forma como é 

assegurada a saúde e a segurança da criança. 

Vários estudos apontam a escolaridade materna como um fator de proteção para o 

desenvolvimento da criança, tanto de uma forma global como no que respeita a competências 

específicas, como o quociente de inteligência e a extensão do vocabulário (Andrade et al., 2005). 

Holden e colaboradores, em 1998 (in Maia e Williams, 2005), referem a oportunidade da 

criança interagir com os pares e com outras pessoas da família, o grau de escolaridade da mãe, o 
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baixo nível de depressão materno, estilos parentais adequados, uma boa interação com a 

comunidade e uma rede social forte como fatores positivos na proteção à criança, no entanto, é 

importante destacar que a criança não é um recetor passivo da influência familiar sendo também 

agente na participação das transações familiares. 

Era-Grant, Thomas, Offord e Boyle, em 1989 (in Maia e Williams, 2005), referem o 

temperamento positivo, a inteligência acima da média e a competência social como características 

da criança que atuam como fatores individuais de proteção; o suporte dos pais, a proximidade da 

família e um ambiente de regras adequado, como fatores familiares de proteção; e o 

relacionamento da criança com os pares, com outros adultos significativos e com instituições, como 

fatores protetores da comunidade. Estes fatores, associados à resiliência, na criança mais velha, 

são importantes para o seu desenvolvimento (AAP, 2006). 

Desenvolvimento infantil e cultura 

Existem vários aspetos da parentalidade que variam consoante o carimbo cultural (Wise e 

Silva, 2007). Harknesse e Super, em 1992 (in Wise e Silva, 2007), criaram o termo “etnoteorias 

parentais”, para se referirem às crenças coletivas de um determinado grupo cultural acerca do 

desenvolvimento e comportamento da criança e mais especificamente das expetativas acerca do 

desenvolvimento cognitivo, social e emocional, que ajudam a explicar as diferenças culturais na 

parentalidade. Tais crenças derivam da própria experiência dos pais na sua comunidade ou grupo 

de referência e refletem aquilo que a sua cultura considera como o esperado acerca do 

desenvolvimento da criança e assim como as características das crianças que são valorizadas pela 

sociedade em que está inserida (Wise e Silva, 2007). 

Na realidade, segundo Hess e colaboradores (1980, in Winskel, Salehuddin e Stanbury, 

2013) cada cultura difere no tipo de competências que valoriza e encoraja nas suas crianças e nas 

idades em que espera que a criança adquira essas mesmas competências. 

Segundo Adolph, Barasik e Tamis-Lemonda (no prelo), historicamente, no respeita ao 

desenvolvimento motor, considera-se que existe uma sequência universal de competências, na 

qual as competências intermédias não podem ser omitidas nem pode ser alterada a sua ordem de 

aquisição. No entanto, as comparações interculturais podem tornar clara a influência do contexto 

nas aquisições motoras. 

De uma forma geral, os fatores culturais que aumentam a prática e enriquecem ou 

intensificam a estimulação podem acelerar a aquisição dos marcos desenvolvimentais e os fatores 

contextuais que restringem a prática e reduzem a estimulação podem atrasar as idades de 

aquisição (Adolph et al., no prelo). 
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Segundo Kilbride, em 1980 (in Adolph et al., no prelo) e Super, em 1976 (in Adolph et al., no 

prelo), a maioria das crianças africanas não gatinham e as que gatinham, fazem-no mais tarde. E 

na Jamaica, de acordo com Hopkins e Westra (1989 e 1990 in Adolph et al., no prelo), perto de um 

terço das crianças não gatinha e as restantes começam a gatinhar na mesma altura em que 

adquirem a marcha). Assim, o gatinhar, que era considerado um dos passos essenciais para a 

aquisição da marcha, pode afinal estar ausente ou numa posição diferente, na sequência de 

aquisições motoras (in Adolph et al., no prelo). 

Por outro lado, as próprias práticas de cuidados à criança podem influenciar as idades de 

aquisição. Por exemplo, a forma como se pega, se transporta, se alimenta e se dá banho à criança, 

pode afetar as idades de aquisição pelo tipo de estimulação e a oportunidade para praticar 

movimentos espontâneos. Por exemplo, e de acordo com Shelov e Hannemann, em 1998 (in 

Adolph et al., no prelo), os pais americanos pegam nos seus filhos recém-nascidos como se 

fossem muito frágeis e com a cabeça sempre apoiada; dão-lhes banho numa posição deitada, 

sempre apoiados e com movimentos suaves. No Mali, segundo os estudos de Bril e Sabatier 

(1986, in Adolph et al., no prelo), as mães pegam nos seus filhos com uma mão por baixo do seu 

braço, içando-os, e dãos-lhes banho sentados, esfregando-os vigorosamente.  

Em França, de acordo com Bril (1997, in Adolph et al., no prelo), os bebés passam 50 a 60% 

do seu tempo diário deitados, enquanto no Mali, segundo Bril e Sabatier (1986, in Adolph et al., no 

prelo), as mães transportam os seus filhos num pano, na sua anca ou costas enquanto trabalham, 

o que aumenta a estimulação vestibular, visual e propriocetiva a que a criança está sujeita, e 

facilita o desenvolvimento da força muscular e da coordenação, devido à necessidade constante de 

ajuste postural ao movimento da mãe. Segundo Konner (1972 e 1977, in Adolph et al., no prelo), há 

ainda oportunidades acrescidas de exploração manual, já que as mães do Botswana, por exemplo, 

usam colares de contas e objetos decorativos ao pescoço que as crianças agarram e manipulam 

ao longo do dia, o que conduz, de facto, a uma aceleração nas competências de preensão nestas 

crianças. 

O desenvolvimento da linguagem é também paradigmático, pois independentemente da 

cultura, a investigação mostra que existe uma sequência universal de emergência da linguagem. 

No entanto, apesar de esta sequência ser relativamente invariável de cultura para cultura, as 

idades de aquisição podem variar bastante (Maschinot, 2008). 

A imigração levanta questões acrescidas nestes estudos, pois alguns imigrantes mantêm as 

suas práticas de cuidados à criança enquanto outros assimilam as práticas da cultura em que se 

estão a inserir (Adolph et al., no prelo). 
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Nas culturas imigrantes, existe ainda a questão adicional do bilinguismo e do facto da 

aprendizagem precoce de duas línguas em simultâneo poder ter, de acordo com Oller, Eilers, 

Urbano e Cobo-Lewis, em 1997 (in Maschinot, 2008), um efeito retardador nos percursores da fala 

ou, de acordo com Jackson e colaboradores, em 1993 (in Maschinot, 2008), com Junker & 

Stockman, em 2002 (in Maschinot, 2008), e com Oller e colaboradores, em 1997 (in Maschinot, 

2008), de não conduzir a atrasos no desenvolvimento da fala e da linguagem. 

Identificação do risco de perturbação do desenvolvimento infantil 

Há que ter em conta que o neurodesenvolvimento é um processo natural e dinâmico, com 

grande variabilidade individual, que se processa por surtos, com velocidades diferentes. Por esse 

motivo, as alterações ligeiras, apesar de preocupantes por denunciarem uma disfunção 

neurológica, sensorial ou ambiental, são de difícil deteção (Oliveira, 2009). 

De acordo com Tjossem, em 1976 (in Meisels e Wasik, 1990), podemos definir três níveis de 

risco: o risco médico estabelecido, relativo às crianças cuja perturbação do desenvolvimento 

parece estar relacionada com condições médicas diagnosticadas; o risco biológico, relacionado 

com ocorrências no período pré-natal, neonatal e pós-natal que possam ter sequelas no 

desenvolvimento; e o risco ambiental, relacionado com as crianças cuja experiência e estimulação 

é significativamente limitada ou desadequada. 

Estas categorias não são mutuamente exclusivas e, por isso, uma criança pode ter um 

diagnóstico médico estabelecido, ser biologicamente vulnerável, por exemplo, por trauma no parto, 

e estar em risco ambiental (Meisels e Wasik, 1990).  

Na prática, as perturbações do desenvolvimento psicomotor são diagnosticadas 

habitualmente por pesquisa desencadeada pela existência de fatores de risco, por suspeita de 

qualquer problema por parte dos pais, familiares ou professores ou por observação clínica em 

exames periódicos ou oportunistas no contexto das consultas de vigilância de saúde infantil 

(Direção Geral de Saúde [DGS], 2013). 

De acordo com vários estudos, mais de 50% das patologias do neurodesenvolvimento são 

diagnosticadas apenas em idade escolar e, nessa altura, terá sido desperdiçada a oportunidade de 

iniciar uma intervenção precoce, podendo já existir atrasos significativos nas diferentes áreas do 

desenvolvimento (Castelhano e Oliveira, 2009). 

De facto, os estudos têm demonstrado uma maior eficácia da intervenção, com maiores 

benefícios a longo prazo, quando esta tem um início precoce o que conduz a uma pressão 

crescente para se assegurar uma identificação das crianças com perturbação do desenvolvimento 

em idades precoces (Rydz et al., 2006). 
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Por este motivo, a identificação precoce de perturbações de desenvolvimento deve ser 

direcionada não só para as crianças com perturbação estabelecida, mas também para crianças 

com atrasos de desenvolvimento menos bem definidos e para crianças em risco de atraso de 

desenvolvimento caso não sejam ativados os serviços de intervenção precoce (Henderson e 

Meisels, 1994). 

Com esse objetivo em mente, e de acordo com o recomendado na Carta Hospitalar de 

Pediatria, pela Comissão Nacional de Saúde da Criança e Adolescente, e com a concordância da 

Sociedade de Pediatria do Neurodesenvolvimento, a localização do neurodesenvolvimento no 

sistema de saúde e na rede de referência materno-infantil, deve ser evidente em três níveis de 

diferenciação: o nível I corresponde aos cuidados de saúde primários e deve ser responsável pela 

vigilância das aquisições do neurodesenvolvimento de todas as crianças seguidas em consulta de 

rotina, bem como ao rastreio e orientação imediata de desvios para o nível seguinte de 

diferenciação e para os serviços de intervenção precoce local; o nível II corresponde aos hospitais 

com serviços de Pediatria Geral que incluem unidades ou consultas de desenvolvimento, a quem 

caberá a atividade assistencial às crianças referenciadas pelo nível I; o nível III corresponde aos 

Centros de Desenvolvimento, sediados em hospitais com serviços de pediatria especializados, a 

quem compete o atendimento às crianças com patologias específicas (Oliveira, 2011; Oliveira et al., 

2012). 

Vigilância do desenvolvimento infantil 

Os cuidados de saúde primários – nível I de diferenciação – são então responsáveis pela 

vigilância das aquisições do neurodesenvolvimento de todas as crianças seguidas em consulta de 

rotina. Segundo Dworkin, (1989, in Sigolo e Aiello, 2011), a vigilância do desenvolvimento infantil é 

um processo contínuo e flexível, da responsabilidade de profissionais, que se destina a promover o 

desenvolvimento infantil e a detetar algum tipo de perturbação, no contexto dos cuidados primários 

de saúde infantil. 

A vigilância do desenvolvimento inclui uma série de observações qualificadas nas consultas 

de rotina, sem recurso a testes (Oliveira, 2009) e é considerada uma componente chave do 

cuidado preventivo à criança (Earls e Hay, 2006). Segundo Dworkin (1989, in Sigolo e Aiello, 2011), 

inclui valorizar as preocupações dos pais sobre os seus filhos, obter uma história relevante do 

desenvolvimento da criança, observar a criança de forma precisa e informativa e partilhar opiniões 

sobre a criança com outros profissionais. O seu objetivo último será o de identificar crianças que 

possam estar em risco de atraso do desenvolvimento (AAP, 2006). 

Assim sendo, segundo Figueiras e colaboradores (2003, in Sigolo e Aiello, 2011), a função do 

profissional dos cuidados de saúde primários é a de vigiar o desenvolvimento de todas as crianças, 
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de identificar as que possuem alterações no desenvolvimento e de as encaminhar para uma 

intervenção precoce adequada. 

Os benefícios da vigilância do desenvolvimento não são limitados às crianças com 

perturbações no desenvolvimento ou no comportamento. Mais do que detetar os desvios relativos 

ao padrão de “normalidade”, a vigilância do desenvolvimento deve servir para detetar desvios 

possíveis de correção através de medidas simples, como incentivar os pais a brincar com a criança 

de uma forma mais dirigida (Pinto, 2009). Nas crianças com desenvolvimento típico, as famílias 

beneficiam com a tomada de consciência do que é esperado ao nível do desenvolvimento e do 

comportamento (Earls e Hay, 2006). 

Pinto, em 2009, refere ainda que o conhecimento das diferentes etapas do desenvolvimento, 

a sua antecipação e a sugestão aos pais de atividades que ajudem a promover a aquisição de 

determinadas competências, pode evitar alguns problemas relacionados com os fatores ambientais 

que influenciam o desenvolvimento. 

A forma mais eficaz de identificar crianças com perturbações de desenvolvimento ainda 

permanece desconhecida apesar de esta necessidade estar identificada desde 1979, num estudo 

de Shonkoff e colaboradores (in Rydz et al., 2006), em que se concluiu ser necessária a utilização 

de técnicas precisas de avaliação do desenvolvimento infantil. 

Os cuidados de saúde primários fazem habitualmente uma vigilância do desenvolvimento 

infantil que assenta sobretudo na intuição e no julgamento crítico do médico assistente e, apesar 

de estar provada a eficácia deste método, desde que assegurado o tempo, a experiência e os 

recursos necessários, os estudos têm demonstrado que o julgamento clínico isolado nem sempre 

deteta, de forma precisa, o atraso de desenvolvimento (Rydz et al., 2006). De facto, um estudo de 

Palfrey e colaboradores, em 1987 (in Rydz et al., 2006) demonstrou que apenas 20 a 30% das 

crianças com perturbação do desenvolvimento são identificadas antes da idade escolar, pelos 

cuidados de saúde primários.  

Blair e colaboradores (1995, in Hamilton, 2006), entre tantos outros autores, já demonstraram 

as vantagens da intervenção precoce em crianças que apresentam fatores de risco biológico, como 

o baixo peso ao nascer e a prematuridade, assim como Barnett (1995, in Hamilton, 2006), entre 

outros, demonstrou os efeitos benéficos da intervenção precoce em condições específicas como, 

por exemplo, as perturbações de aprendizagem e os atrasos da linguagem. 

A vigilância do desenvolvimento e o rastreio de perturbações do neurodesenvolvimento 

podem ser feitas por inúmeros profissionais, nos serviços de saúde, na comunidade e no meio 

escolar. No entanto, o médico de família encontra-se numa posição privilegiada para o fazer 
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porque tem um contacto regular com a criança antes de esta atingir a idade escolar, permitindo 

uma identificação atempada de problemas médicos ou comportamentais que exijam orientação 

para a intervenção precoce, porque presta cuidados centrados na família, globais, continuados e 

coordenados, o que é essencial na abordagem deste tipo de situações. Para além disso, conhece 

bem a criança, a sua história, os seus fatores de proteção e de risco, o seu contexto familiar e 

social e as preocupações dos seus pais (Castelhano e Oliveira, 2009). 

Para garantir uma maior eficácia, a Academia Americana de Pediatria recomenda cinco 

componentes para a vigilância do desenvolvimento: a elicitação e valorização das preocupações 

dos pais relativamente ao desenvolvimento da criança; a anotação da história do desenvolvimento 

devidamente atualizada; a avaliação precisa da criança; a identificação de fatores de risco e de 

proteção; e a manutenção de um registo preciso dos resultados encontrados (AAP, 2006). 

Rastreio de perturbações do desenvolvimento 

Segundo Meisels (1988 e 1989 in Henderson e Meisels, 1994), o rastreio de desenvolvimento 

consiste numa avaliação breve do desenvolvimento da criança, de forma a determinar se existe 

uma maior probabilidade de atraso no desenvolvimento. O rastreio subentende a aplicação de um 

teste breve, concebido para identificar problemas específicos do desenvolvimento em idades 

consideradas chave (Oliveira, 2009), diferindo da avaliação especializada e formal por esta ser um 

processo complexo de identificação de perturbações específicas do desenvolvimento na criança 

(AAP, 2006). 

Dworkin (1989, in Sigolo e Aiello, 2011) define triagem ou rastreio do desenvolvimento como 

um procedimento de avaliação rápida que inclui a aplicação de testes a uma população de crianças 

de várias faixas etárias, com o objetivo de detetar situações de risco para perturbação no 

desenvolvimento e de promover um desenvolvimento saudável que assente numa relação 

dinâmica entre avaliação e intervenção. 

Um dos principais pressupostos para a definição de um programa de rastreio consiste na 

existência de uma resposta terapêutica com benefício para a situação detetada, pelo que se 

considera fundamental a existência de estruturas de referenciação capazes de dar uma resposta 

assistencial eficaz (Braga-Tavares et al., 2010). 

Segundo Resegue e Silva (2004, in Sigolo e Aiello, 2011) a identificação e a intervenção 

precoces são fundamentais para a garantia de um melhor prognóstico das crianças com 

perturbações do desenvolvimento e/ou consideradas de risco, o que torna este tipo de avaliações 

de rastreio indispensáveis na consulta de pediatria. A identificação precoce de atrasos ou desvios 

do desenvolvimento requer um conhecimento prévio e consistente, do modo como se avalia e se 
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interpreta a progressão das etapas do desenvolvimento, assim como a variabilidade do normal 

(Oliveira, 2009). 

Segundo Pinto (2009), Mary Sheridan foi uma das pioneiras na defesa da necessidade de 

uma vigilância do desenvolvimento e da deteção precoce de alterações do desenvolvimento da 

criança, enquanto Brazelton e Amiel-Tison, na mesma linha, focaram a sua atenção no recém-

nascido. 

As linhas de orientação da Academia Americana de Pediatria abordam hoje, aspetos 

comportamentais e emocionais que não eram contemplados nas escalas de avaliação do 

desenvolvimento de Mary Sheridan. 

Desde 1986, com a publicação de “Screening for Developmental Disabilities” pela Academia 

Americana de Pediatria, que se têm verificado esforços para implementar programas de rastreio do 

desenvolvimento, com o objetivo de identificar precocemente crianças com atrasos ou desvios no 

desenvolvimento (AAP, 1986). Essas orientações têm sido sistematicamente revistas e adaptadas, 

através da publicação de novos documentos, em 1994 e em 2001. 

Em 2006, a Academia Americana de Pediatria considerou que, apesar das orientações 

incluídas no documento “Developmental Surveillance and Screening of Infants and Young 

Children”, publicado em 2001, a deteção de perturbações do desenvolvimento nos Estados Unidos 

da América era ainda inferior à sua prevalência real, o que sugeria que a identificação precoce 

destas perturbações estaria ainda longe do ideal (AAP, 2006). Por isso, publicou um algoritmo que 

define uma estratégia de suporte aos profissionais de saúde na forma como poderão desenvolver 

um padrão de vigilância do desenvolvimento da criança e que se estenderá para lá dos 3 anos 

(AAP, 2006). 

Segundo este algoritmo, a vigilância do desenvolvimento deve ser integrada em cada uma 

das consultas de rotina da criança, valorizando qualquer queixa ou preocupação dos pais. Para 

além disso, é recomendada a utilização de um teste de rastreio estandartizado aos 9, 18 e 30 

meses de idade e, mais tarde, um rastreio de prontidão escolar, antes da entrada para o ensino 

pré-escolar (AAP, 2006). A introdução de instrumentos de rastreio em idades chave do 

desenvolvimento tem como objetivo aumentar a precisão do processo de vigilância do 

desenvolvimento: aos 9 meses de idade, podem já ser identificadas várias questões relativamente 

ao desenvolvimento motor, verificando-se oportunidade adicional para analisar as competências 

visuais e auditivas e para observar competências emergentes, na comunicação; aos 18 meses, os 

atrasos na comunicação e linguagem são já evidentes e os atrasos motores moderados que não 

tenham sido detetados aos 9 meses, podem agora ser claros; aos 30 meses, a maioria dos atrasos 

cognitivos, motores e da linguagem pode ser identificada (AAP, 2006). 
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Em 2011, a Academia Americana de Pediatria enumerou as diferentes funções da triagem de 

desenvolvimento: identificar crianças que possam necessitar de uma avaliação mais completa, 

informar sobre o desenvolvimento da criança, conduzir a um diagnóstico definitivo e a um 

atendimento interdisciplinar e enfatiza que existem vários instrumentos que podem ser utilizados e 

que guiam o pediatra na observação do desenvolvimento, garantindo um maior facilidade na 

identificação de crianças com atrasos no desenvolvimento (Sigolo e Aiello, 2011). 

Além disso, foram desenvolvidos testes de rastreio, de aplicação rápida, adequados a 

consultas médicas de saúde infantil (como o Teste de Denver) e testes mais específicos como o M-

CHAT, por exemplo, que deve ser usado pelo médico assistente nas consultas dos 18 e dos 24 

meses, para deteção precoce das perturbações do espetro do autismo (Pinto, 2009). 

No entanto, há que ter em conta que os instrumentos de rastreio não são concebidos para 

fornecer uma descrição detalhada do desenvolvimento da criança nem para servir de base a 

programas de intervenção. O seu objetivo é unicamente o de identificar as crianças que necessitam 

de uma avaliação mais completa ou de serviços de apoio (Pool e Hourcade, 2011). 

Segundo Ireton e Glascoe (1995, in Rydz et al., 2006), Dulcan e colaboradores (1990, in 

Rydz et al., 2006) e Dearlove e Kearney (1990, in Rydz et al., 2006), o rastreio do desenvolvimento, 

com base num instrumento de despiste aumenta a acuidade com que se identificam crianças com 

perturbação do desenvolvimento quando comparado com situações baseadas apenas no 

julgamento clínico. Os instrumentos de despiste deverão ter uma fiabilidade (capacidade de 

produzir resultados consistentes), validade (capacidade de discriminar as crianças com um 

determinado risco da restante população), sensibilidade (precisão do teste na identificação do 

atraso do desenvolvimento) e especificidade (precisão do teste na identificação de crianças que 

não têm atraso do desenvolvimento) elevadas (AAP, 2006). 

Glascoe e Squires, em 2007, alertaram para a necessidade de utilização de instrumentos de 

rastreio de qualidade, em detrimento de checklists informais e solicitaram à Academia Americana 

de Pediatria que identificasse os instrumentos que considerasse adequados, que tivessem sido 

aferidos nos últimos 10 anos, uma vez que o National Council on Measurement in Education 

recomenda a restandartização a cada 10 anos, e cuja sensibilidade e especificidade seja igual ou 

superior a 0.7.  

No entanto, há que ter em conta que nenhum instrumento de rastreio terá uma sensibilidade 

e uma especificidade de 100%, correndo-se sempre o risco de serem identificadas crianças com 

um desenvolvimento típico, como estando em risco e de falhar na deteção de crianças com atraso 

no desenvolvimento (Perrin, Sheldrick e Henson, 2011). Por outro lado, como o desenvolvimento é 

dinâmico, e tanto a vigilância como o rastreio têm limitações, a implementação de rastreio periódico 
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com base num instrumento validado pretende detetar situações que não tenham sido detetadas na 

vigilância ou numa situação única de rastreio (AAP, 2006).  

Um teste que identifique incorretamente crianças como tendo um atraso vai conduzir a uma 

sobre-referenciação e um teste que identifique incorretamente crianças como tendo um 

desenvolvimento normal vai conduzir a uma sub-referenciação (AAP, 2006). De facto, qualquer 

situação que envolva predição do desenvolvimento pode conter falsos positivos, ou seja situações 

identificadas como de risco de perturbação do desenvolvimento que não se concretizam e, um dos 

motivos consiste no facto do desenvolvimento não se poder isolar nem considerar independente 

das experiências da criança, sendo que estas poderão ter um efeito remediativo (Henderson e 

Meisels, 2006).  

Há que ter em conta que as crianças sobre-referenciadas têm habitualmente mais fatores de 

risco psicossociais (Glascoe, 2001). As crianças consideradas como falsos-positivos no rastreio 

são um grupo de risco ou com um desempenho inferior em determinadas áreas e, nestas 

situações, a necessidade de uma avaliação mais precisa surge, não como um custo adicional, mas 

como uma oportunidade de encaminhar a criança para uma intervenção adequada (Glascoe, 

2001). 

Devido à grande maleabilidade do desenvolvimento psicomotor, torna-se necessário que a 

avaliação seja repetida, principalmente durante os primeiros anos de vida, quando o 

desenvolvimento é mais dinâmico e o impacto dos atrasos é maior (Halpern et al., 2000). Além 

disso, Darrah e colaboradores, num estudo de 2003 (in Rydz et al., 2006), concluíram que o 

rastreio deve envolver múltiplos momentos de avaliação e a avaliação de múltiplos domínios, uma 

vez que um único momento de avaliação pode não ser suficiente para identificar, de forma precisa, 

uma perturbação do desenvolvimento e repartir uma avaliação de desenvolvimento por mais de um 

momento de avaliação pode favorecer uma identificação precisa de um possível atraso de 

desenvolvimento (Sigolo e Aiello, 2011).  

Dworkin (1993, in Sigolo e Aiello, 2011) e Glascoe (2003, in Sigolo e Aiello, 2011) referem 

que existem várias estratégias possíveis para identificar precocemente alterações no 

desenvolvimento, como os questionários para pais, as anotações dos pais sobre o comportamento 

dos filhos e os instrumentos de triagem como forma de vigiar o desenvolvimento. 

Segundo Sameroff e colaboradores (1987, in Henderson e Meisels, 1994), o potencial de 

aprendizagem de uma criança não é determinado por um único fator de risco isolado, exceto se se 

tratar de uma situação grave, como uma lesão do sistema nervoso central. Como o 

desenvolvimento infantil é influenciado por múltiplos fatores de risco e a identificação do efeito 

cumulativo desses fatores de risco requer uma avaliação de múltiplos aspectos do 
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desenvolvimento da criança, uma única medida de avaliação não conseguirá abarcar todos os 

aspetos do desenvolvimento que devem ser considerados (Henderson e Meisels, 1994). 

De acordo com Dworkin (1989, in Sigolo in Aiello, 2011) e com a AAP (2001), e tendo em 

conta que o desenvolvimento infantil consiste num processo dinâmico influenciado pelas diferenças 

individuais e que a aquisição de habilidades é muitas vezes inconsistente, pode ocorrer que, num 

primeiro rastreio, a criança não apresente nenhum sinal de atraso e, nos momentos subsequentes, 

os sinais apareçam já evidentes. 

O rastreio do desenvolvimento não tem como resultado um diagnóstico nem um plano de 

intervenção, limitando-se a identificar áreas nas quais o desenvolvimento da criança difere da 

norma para a sua idade. Um resultado normal dá ao profissional a oportunidade de focar as 

orientações na promoção do desenvolvimento. Um resultado indicador de risco deve conduzir à 

referenciação para avaliações médicas e de desenvolvimento mais específicas (AAP, 2006). O 

rastreio de áreas específicas deve ser utilizado sempre que é identificada alguma preocupação na 

vigilância do desenvolvimento (AAP, 2006). 

A triagem do desenvolvimento infantil será muito mais útil se for adotada como uma prática 

de rotina pelos pediatras em contexto de consulta médica, quer nos hospitais e centros de saúde, 

quer nos seus consultórios privados, já que estes são os profissionais que mais contactam com as 

crianças e suas famílias enquanto estas ainda são bebés, e são os profissionais a quem os pais 

recorrem quando os filhos têm algum tipo de problema. No entanto, as pesquisas demonstram que 

a vigilância do desenvolvimento ainda não é uma rotina (Sigolo e Aiello, 2011) e muitos médicos 

consideram até, erradamente, que a triagem poderá aumentar a ansiedade dos pais (Earls e Hay, 

2006). No entanto, de acordo com Halfon e colaboradores (2004, in Earls e Hay, 2006), os pais 

desejam este tipo de serviços e expressam grande satisfação quando os recebem. 

O estudo de Sand, Silverstein, Glascoe, Gupta, Tonniges e O’Connor (2005) refere as 

barreiras encontradas pelos pediatras no rastreio padronizado do desenvolvimento em crianças 

dos zero aos três anos de idade: falta de tempo na consulta médica, falta de pessoal médico para 

realizar o rastreio, verbas insuficientes, barreiras da língua, falta de confiança nas competências 

para efetuar o rastreio, ausência de opções de tratamento para sugerir em caso de resultado 

positivo, ausência de conhecimento acerca das alternativas em caso de necesssidade de 

referenciação, desconfiança na validade dos resultados obtidos no rastreio e a crença de que a 

triagem formal do desenvolvimento não é uma função do médico. Além disso, o rastreio é muitas 

vezes visto como não sendo necessário para a população em geral (Earls e Hay, 2006). 

Muitos profissionais de saúde referem apenas fazê-lo quando os pais referem alguma queixa 

ou preocupação ou a criança é considerada, por algum motivo, de risco e, por outro lado, tomam, 
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frequentemente, a decisão de aguardar aumentando o limiar para a referenciação (Earls e Hay, 

2006). 

Segundo Della Barba (2007, in Sigolo e Aiello, 2011) os pediatras têm dificuldade em lidar 

com a deteção precoce de sinais de atraso no desenvolvimento o que, como consequência, 

conduzirá a uma intervenção mais tardia. Este fator, associado a um desconhecimento dos 

recursos da comunidade para referenciação, limita a implementação de uma triagem eficaz (Earls e 

Hay, 2006). 

No entanto, conforme demonstrado em vários estudos, nomeadamente no de Schonwald, 

Huntington, Chan, Risko e Bridgemohan, de 2009, após a participação em programas de rastreio, 

os profissionais de saúde sentem-se mais aptos para responder às preocupações dos pais, 

sentem-se mais capazes de identificar alterações no desenvolvimento e há uma melhoria do seu 

conhecimento sobre o desenvolvimento da criança e sobre a importância dos rastreios, com 

consequentes melhores competências para interpretar os seus resultados e para encaminhar os 

pais para avaliação e intervenção. 

Uma investigação de Corrigan e colaboradores (1996, in Hamilton, 2006), efetuada no Reino 

Unido, mostrou que apesar de existir um mecanismo de deteção de perturbações subtis do 

desenvolvimento, o sistema de saúde falhou na deteção de cerca de 38% de crianças com 

dificuldades de aprendizagem moderadas e 94% de crianças com dificuldades mais ligeiras. 

Em Portugal, a técnica mais frequentemente utilizada em cuidados de saúde primários é a 

avaliação clínica informal sendo reduzida a percentagem de profissionais que recorre a testes 

estandartizados de rastreio do desenvolvimento (DGS, 2013), apesar dos estudos demonstrarem 

que o julgamento clínico pode ser pouco sensível a determinadas situações, incluindo deficiências 

intelectuais e desenvolvimentais, e que a identificação de uma perturbação do desenvolvimento 

será errática se se basear apenas no julgamento clínico e na observação das metas de 

desenvolvimento (Hamilton, 2006). 

A Direção Geral de Saúde (DGS) considera que a avaliação e deteção precoce de quaisquer 

perturbações no desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e social e das implicações que estas 

têm na qualidade de vida e no sucesso educativo, faz parte dos objetivos da Vigilância de Saúde 

Infantil e Juvenil, efetuada nos Cuidados de Saúde Primários (DGS, 2013). A identificação precoce 

das perturbações no neurodesenvolvimento é assim da responsabilidade de todos os médicos dos 

cuidados de saúde primários que realizam consultas de saúde infantil, incluindo pediatras de 

ambulatório (Oliveira, 2009). Por estes motivos, estes profissionais devem manter-se informados 

sobre o neurodesenvolvimento, os fatores de risco, os testes de rastreio, os recursos locais da 
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comunidade para intervenção e os meios de referenciação para a consulta de especialidade 

(Oliveira, 2009; Pinto-Martin, Dunkle, Earls, Fliedner e Landes, 2005).  

De facto, a DGS considera que a Consulta de Vigilância de Saúde Infantil e Juvenil é uma 

oportunidade privilegiada para triagem, avaliação, intervenção e orientação das crianças e suas 

famílias, considerando inclusivé que o diagnóstico de situações psicopatológicas e de risco e a 

implementação atempada de estratégias dirigidas à prevenção e à terapêutica se devem 

transformar numa prioridade (DGS, 2013).  

Por esse motivo, a DGS definiu um plano de avaliações periódicas até aos 5 anos de idade e 

que é depois complementado com o Exame Global de Saúde dos 5-6 anos e que tem como 

objetivo avaliar a presença de condições físicas e de desenvolvimento psicomotor adequadas à 

nova fase de aprendizagem que se inicia com o ingresso no 1º ciclo de escolaridade (Braga-

Tavares et al., 2010), com uma consulta aos 6/7 anos para deteção precoce de dificuldades 

específicas de aprendizagem e aos 10 anos para preparar o início da puberdade e a entrada para o 

5.º ano de escolaridade (DGS, 2013). Além de várias questões de saúde, inclui a avaliação da 

linguagem e do desenvolvimento psicomotor mas, apesar de prevista não se encontra normalizada, 

pelo que os médicos de medicina geral e familiar ou pediatras têm, muitas vezes, dificuldades na 

sua realização e, sobretudo, na interpretação dos resultados e na orientação adequada a dar aos 

mesmos (Braga-Tavares et al., 2010). 

Relativamente às situações de risco ou à presença de necessidades de saúde especiais, a 

DGS considera que os serviços de saúde devem desenvolver estratégias de intervenção que 

pressuponham a articulação privilegiada entre vários serviços, nomeadamente, o Programa 

Nacional de Saúde Escolar e o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, entre outros 

(DGS, 2013). 

O envolvimento da família no processo de rastreio 

Na intervenção precoce defende-se que deve ser tido em conta que a criança faz parte de 

uma família, com especificidades e competências para promover o seu desenvolvimento, e que a 

criança e a sua família fazem parte de uma comunidade que também tem as suas próprias 

características e recursos que devem ser mobilizados em prol da intervenção (Lopes, Graça, 

Teixeira, Serrano e Rockland, 2011). Da mesma forma, a avaliação pode e deve ser 

complementada com a informação da família sobre a criança e que inclui indicações relativamente 

ao seu desenvolvimento mas também relativamente às rotinas da família, à interação com a 

criança e às suas expetativas e frustrações (Lopes et al., 2011). 
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Em Portugal, têm sido vários os esforços no sentido de implementar práticas de intervenção 

precoce centradas na família e, segundo Carvalho (2004 in Lopes et al., 2011) e Pereira (2009, in 

Lopes et al., 2011), de um modo geral, os profissionais têm afastado a sua atuação do modelo 

médico apesar de existirem ainda dificuldades na implementação das práticas centradas na família, 

sendo, o momento da avaliação, crítico neste aspeto.  

De facto, nos últimos anos tem-se constatado que as famílias por si só, ou alertadas pelas 

equipas educativas, procuram cada vez mais os cuidados de saúde com queixas relativas ao 

comportamento e/ou à aprendizagem das suas crianças provavelmente devido à diminuição da 

frequência e gravidade das doenças infecciosas agudas, ao aumento do conhecimento parental 

nestas matérias, às elevadas expetativas académicas e à própria existência destes recursos no 

sistema de saúde (Oliveira et al., 2012). 

Glascoe, em 1994 (in Mahli e Singi, 2002), demonstrou que, nas situações em que os pais 

referiram preocupações sobre a linguagem, motricidade fina ou cognição dos seus filhos, foi 

encontrada uma probabilidade de 80% de se obter um resultado de risco, num rastreio do 

desenvolvimento. Por outro lado, nas situações em que os pais consideravam que os seus filhos 

tinham um desenvolvimento típico ou que tinham preocupações apenas associadas ao 

comportamento, à autonomia ou a questões sócio-emocionais, a probabilidade de não serem 

consideradas de risco, num rastreio de desenvolvimento, era de 94%. Em 1997, Glascoe (in Mahli 

e Singhi, 2002) acrescentou ainda que os pais de crianças com um desenvolvimento típico, que 

referem preocupações significativas com o desenvolvimento dos seus filhos, são observadores 

mais precisos de alterações subtis no desenvolvimento. 

Não nos podemos esquecer que os pais, familiares e educadores acompanham a criança 

durante muito mais tempo do que os profissionais de saúde e convivem com ela num meio onde a 

mesma se expressa mais à vontade. Por isso mesmo, há que valorizar, até prova em contrário, as 

preocupações transmitidas, de forma espontânea, pelos pais e educadores e as suas respostas a 

questionários clínicos dirigidos (DGS, 2013). 

Como vimos acima, a ênfase exclusiva na criança durante a avaliação torna este momento 

de recolha de informação demasiado redutor e, segundo Meisels e Atkins-Burneh (2000, in Lopes 

et al., 2011), no âmbito da perspetiva da intervenção centrada na família, têm surgido novos 

processos de avaliação que valorizam um modelo integrado de desenvolvimento, o contexto 

natural da criança, a colaboração entre a família e os técnicos e a interação entre a família e a 

criança como fundamentais para o sucesso da intervenção. 

Tendo em conta que as crianças estão expostas a múltiplos fatores de risco, um rastreio 

preciso e eficaz do desenvolvimento deve basear-se em informações que incluam as múltiplas 
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variáveis que podem influenciar o desenvolvimento infantil. Neste, além da observação do 

desenvolvimento individual e dos rastreios médico, visual e auditivo, a recolha de dados junto dos 

pais deve representar uma parte importante do processo de rastreio (Henderson e Meisels, 1994). 

Segundo Sheehan (1988, in Henderson e Meisels, 1994), os pais eram excluídos das 

avaliações formais por se considerar que eram pouco fiáveis na informação que transmitem, que 

não possuiam competências para avaliar a criança em termos de desenvolvimento nem 

objetividade para responder aos itens dos testes. 

No entanto, para McWilliam (2003, in Lopes et al., 2011), a literatura atual mostra que os 

modelos tradicionais de avaliação multidisciplinar não facilitam nem promovem o melhor 

desempenho da criança. Além disso, a utilização de linguagem técnica, a divisão do 

desenvolvimento por áreas, o contexto artificial do gabinete, as normas subjacentes ao instrumento 

e o longo tempo que caracteriza, muitas vezes, as sessões de avaliação, contribuem para o 

afastamento dos pais do processo (Lopes et al., 2011). No entanto, já em 1996, Winton (in Lopes et 

al., 2011) valorizava a participação dos pais e a sua inclusão como membros integrantes da 

equipa. 

Em alternativa aos instrumentos de rastreio administrados pelos médicos em contexto de 

consulta, que surgem associados a custos elevados e a dificuldades logísticas por falta de tempo 

ou de pessoal, considera-se a utilização de questionários estandartizados preenchidos pelos pais, 

que são mais rápidos e menos dispendiosos e podem ser preenchidos por telefone, na sala de 

espera ou por correio (Rydz et al., 2006). 

No contexto da realidade portuguesa, importa salientar a escassez ou mesmo inexistência de 

instrumentos de avaliação que permitam uma participação ativa da família, dando oportunidade aos 

pais de transmitir as suas preocupações e expetativas em relação ao seu filho (Lopes et al., 2011). 

Sabe-se que os questionários dirigidos a pais têm uma acuidade semelhante aos testes de 

rastreio de desenvolvimento aplicados por técnicos (Rydz et al., 2006). Inúmeras investigações, de 

Knobloch e colaboradores (1979, in Rydz et al., 2006), de Glascoe e colaboradores (1989, 1991, 

1994, 1997 e 2003, in Rydz et al., 2006), de Glascoe e Dworkin (1995, in Rydz et al., 2006) 

suportam a ideia de que os pais, independentemente das diferenças no estatuto sócio-económico, 

podem dar informação precisa acerca do desenvolvimento da criança. 

É importante valorizar as queixas ou preocupações dos pais. Ainda que, por vezes, o seu 

foco de preocupação não seja no que está alterado é, muitas vezes, indicador de que algo no 

desenvolvimento da criança não está bem (Pinto, 2009). No entanto, há que ter em conta que a 

ausência de preocupações da parte dos pais não deve excluir a possibilidade de existência de 
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atrasos do desenvolvimento (AAP, 2006). Apesar da maioria dos pais terem um amplo 

conhecimento acerca do desenvolvimento e comportamento do seu filho no dia-a-dia, muitos não 

sabem o que é esperado ou típico do desenvolvimento e do comportamento naquela idade pelo 

que poderão não exibir preocupações nestas áreas (Perrin et al., 2011). 

Colocar questões simples aos pais relacionadas com as suas preocupações sobre o 

desenvolvimento, a aprendizagem e o comportamento da criança pode elicitar informações de 

qualidade (AAP, 2006). Isso concede ao profissional de saúde a oportunidade de conversar com os 

pais sobre as idades apropriadas para as aquisições-chave do desenvolvimento e comportamento 

(Poon, LaRosa e Pai, 2010). 

Instrumentos de rastreio do desenvolvimento infantil 

O resultado do estudo de Brêtas e colaboradores (2001, in Sigolo e Aiello, 2011) indica a 

necessidade dos profissionais que trabalham com crianças terem um conhecimento prévio dos 

sinais de alarme no desenvolvimento infantil, para que possam fazer uma deteção precoce e atuar 

de forma preventiva. Para além disso, Filipek e colaboradores (1999, in Sigolo e Aiello, 2011) 

alertam para a necessidade de utilizar instrumentos padronizados e validados, com sensibilidade e 

especificidade comprovadas. 

De acordo com Glascoe (1997, 1992, in Rydz et al., 2006), Macias (1998, in Rydz et al., 

2006) e Squires e colaboradores (1997, in Rydz et al., 2006), a sensibilidade e a especificidade dos 

instrumentos de rastreio devem variar entre os 0.7 e os 0.9. Pode parecer uma percentagem 

demasiado baixa, especialmente quando comparada com a de outros testes mais específicos, mas 

há que ter em conta a extensão de um instrumento de rastreio e o caráter dinâmico do 

desenvolvimento infantil (Hamilton, 2006). 

Talvez não exista um único instrumento ideal para a deteção do atraso de desenvolvimento. 

De facto, a recolha de informação de múltiplas fontes – avaliação clínica, aplicação de instrumentos 

e recolha de informação dos pais – pode vir a favorecer uma melhor identificação de perturbações 

do desenvolvimento (Sigolo e Aiello, 2011). 

A existir, o instrumento ideal deverá estar estandardizado para a população em que será 

utilizado, ter características psicométricas consistentes, ser fácil de administrar e de interpretar, ter 

custos muito reduzidos e ter uma boa sensibilidade e uma boa especificidade (Poon et al., 2010). 

Para além disso, será rápido de completar, não requerendo material adicional, fácil de cotar e 

facilmente acessível aos pais (Perrin et al., 2011). 

Segundo Hamilton (2006), os instrumentos de rastreio do desenvolvimento infantil dividem-se 

em duas categorias: os que requerem a elicitação direta de competências da criança e os que 
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assentam apenas no relato dos pais, existindo ainda outros que incluem os dois tipos de recolha de 

informação. Infelizmente, a escolha do instrumento a utilizar na vigilância e triagem do 

desenvolvimento pode ser um problema dado a escassez de instrumentos válidos e aferidos à 

população na qual que vão ser utilizados (Sigolo e Aiello, 2011). 

A participação dos pais no despiste de perturbações do desenvolvimento infantil ganha 

especial importância quando se pensa num único momento de aplicação do instrumento pois não 

podemos garantir que sejam observados todos os comportamentos realizados pela criança (Sigolo 

e Aiello, 2011). Além disso, os pais são uma importante fonte de informação dado o seu 

conhecimento da história da criança, da sua experiência, da sua situação atual e do contexto da 

própria família (Sigolo e Aiello, 2011). 

De facto, a utilização de questionários preenchidos pelos pais é uma forma válida de rastreio 

de atraso no desenvolvimento e os questionários estandartizados têm uma sensibilidade e uma 

especificidade semelhantes à dos instrumentos que requerem a elicitação direta da criança 

(Hamilton, 2006). 

Instrumentos de rastreio que requerem a elicitação direta de competências por parte da criança 

Existem, atualmente, vários instrumentos de rastreio do desenvolvimento infantil que 

assentam na elicitação direta de competências por parte da criança. Estes instrumentos foram 

estandartizados para diversas populações não havendo, no entanto, nenhum instrumento aferido 

para a população portuguesa. 

Existem instrumentos de rastreio global do desenvolvimento e instrumentos expecíficos para 

uma determinada área do desenvolvimento infantil, como a linguagem ou o comportamento, por 

exemplo. Foi feita uma pesquisa exaustiva dos instrumentos de rastreio global do desenvolvimento 

infantil existentes que requerem a elicitação direta de competências por parte da criança e 

selecionados os seguintes para maior aprofundamento: Avaliação dos Movimentos da Criança - 

MAI (1980); Bayley Infant Neurodevelopmental Screener III - BINS-III (2005); Brigance Screens 

(2005); Dubowitz Neurological Examination of the Full-Term Newborn (1981); Escala de 

Desenvolvimento do Comportamento - EDC (1997); Escala Motora Infantil de Alberta (1994); 

Schedule Of Growing Skills II - SGS II (1996) e Teste Infantil de Desempenho Motor (2001). 

Avaliação Dos Movimentos Da Criança - MAI 

Foi criado por Chandler e colaboradores, em 1980, nos EUA, com o objetivo de avaliar o 

desenvolvimento motor em crianças dos 0 aos 12 meses que demonstram alto risco para distúrbios 

motores e consiste na avaliação de quatro domínios (tónus; reflexos primitivos; reações 

automáticas de endireitamento, equilíbrio e proteção; e movimentos voluntários em resposta a 
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estímulos visuais e auditivos), através de 65 itens. O tempo médio de aplicação é longo, cerca de 

60 a 90 minutos (Santos, Araújo e Porto, 2008). 

Após um programa de treino, pode ser aplicado por vários profissionais de saúde mas foi 

concebido para ser utilizado por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais (Santos et al., 2008). 

Cada item que a criança falha constitui um ponto de risco e, no final, o somatório destes 

fornece uma pontuação de risco total, ou seja, quanto maior for a pontuação final, maior será o 

risco de alteração no desenvolvimento. Para além disso, apesar de não existir uma escala 

normativa, foram elaborados perfis de referência para os 4, 6, 8 e 12 meses de idade (Santos et al., 

2008). 

Segue-se uma tabela com as propriedades psicométricas do instrumento: 

Tabela 1 – Propriedades Psicométricas da Avaliação dos Movimentos da Criança (Santos et al., 2008; 

Moreira e Figueiredo, 2013) 

Amostra n.d. 

Validade 
Concorrente 0.63 

Constructo n.d. 

Fidelidade 

Teste-Reteste 0.76-0,79 

Inter-Avaliadores 0.72-0.91 

Consistência Interna n.d. 

Precisão 

Sensibilidade 
0.83 (aos 4 meses) 

0.96 (aos 8 meses) 

Especificidade 
0.72 (aos 4 meses) 

0,59 (aos 8 meses) 

n.d. – não divulgado 

Bayley Infant Neurodevelopmental Screener III - BINS-III 

O Bailey Infant Neurodevelopmental Screener (BINS) é um teste que se dirige ao rastreio de 

crianças consideradas de alto-risco, entre os 3 e os 24 meses, através de 10 a 13 itens de 

elicitação direta de competências à criança, que demora cerca de 10 minutos a aplicar. Em 1953, 

foi criada a primeira versão que foi revista em 1993 e em 2005, denominada Escala de 

Desenvolvimento Infantil Bayley III (Hamilton, 2006; Moreira e Figueiredo, 2013). 

Tem como objetivo detetar atrasos de desenvolvimento e é composta por cinco domínios: 

cognitivo, motor, de linguagem, sócio-emocional e de comportamento adaptativo (Moreira e 

Figueiredo, 2013). 

A sua utilização requer experiência em avaliação formal e familiaridade com o 

desenvolvimento infantil (Hamilton, 2006). De acordo com um estudo de Hess e colaboradores 

(2004), a BINS foi considerada pouco sensível na deteção de atrasos no desenvolvimento em 

crianças de risco envolvimental entre os 6 e os 12 meses de idade (Hamilton, 2006). 
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Segue-se uma tabela com as propriedades psicométricas do instrumento: 

Tabela 2 – Propriedades Psicométricas do Bailey Infant Neurodevelopmental Screener III (Aakre, Paul e 

Barry, 2010; Moreira e Figueiredo, 2013) 

Amostra 1675 crianças dos EUA 

Validade 
Concorrente 0,85-0,97 

Constructo n.d. 

Fidelidade 

Teste-Reteste 

0,78 (motora) 

0,87 (mental) 

0,55-0,90 (comportamental) 

Inter-Avaliadores 
0,75 (motora) 

0,97 (mental) 

Consistência Interna n.d. 

Precisão 
Sensibilidade 0.70 

Especificidade 0.7 a 1.0 

n.d. – não divulgado 

Brigance Screens 

Os testes de rastreio de Brigance dirigem-se a crianças desde o nascimento até aos 90 

meses de idade e incluem 9 impressos, em que cada um corresponde a um intervalo de 12 meses 

e demora cerca de 15 minutos a aplicar e a cotar (Hamilton, 2006). Avalia as seguintes áreas: 

motricidade grosseira e fina, autonomia, competências socio-emocionais, linguagem expressiva, 

visuo e grafomotricidade, articulação e fluência, conceitos quantitativos, competências de pré-

leitura e capacidade de transmitir informações pessoais (Grant, Gracy e Brito, s.d.). 

A Versão Infant e Toddler são preenchidas de acordo com o relato dos pais e as versões que 

se dirigem a crianças mais velhas são de aplicação direta à criança (Grant et al., s.d.). 

Segue-se uma tabela com as propriedades psicométricas do instrumento: 

Tabela 3 – Propriedades Psicométricas do Brigance Screens (Hamilton, 2006) 

Amostra 1156 crianças dos EUA 

Validade 
Concorrente n.d. 

Constructo n.d. 

Fidelidade 

Teste-Reteste n.d. 

Inter-Avaliadores n.d. 

Concorrente n.d. 

Precisão 
Sensibilidade 0.82 

Especificidade 0.75 

n.d. – não divulgado 

Dubowitz Neurological Examination of the Full-Term Newborn 

Trata-se de um instrumento de avaliação neurológica, criado em 1981 por Dubowitz e 

Dubowitz, que se dirige a bebés prematuros e de termo até aos 12 meses de vida, com o objetivo 

de detetar precocemente alterações neurológicas e neurocomportamentais (Moreira e Figueiredo, 

2013). 
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É composto por 15 itens de avaliação do tónus muscular, 6 itens de avaliação dos reflexos 

primitivos, 9 itens neurocomportamentais e 6 itens de estado comportamental. O teste demora 

cerca de 10 a 15 minutos a aplicar e, após a cotação, classifica o desempenho da criança como 

“nomal”, “limítrofe” ou “anormal” (Moreira e Figueiredo, 2013). A sua utilização não necessita de 

treino específico por parte dos examinadores (Moreira e Figueiredo, 2013). 

Segue-se uma tabela com as propriedades psicométricas do instrumento: 

Tabela 4 – Propriedades Psicométricas da Dubowitz Neurological Examination of Full-Term Newborn 

(Moreira e Figueiredo, 2013). 

Amostra n.d. 

Validade 
Concorrente n.d. 

Constructo n.d. 

Fidelidade 

Teste-Reteste n.d. 

Inter-Avaliadores >0.96 

Consistência Interna n.d. 

Precisão 
Sensibilidade 0.88 

Especificidade 0.34 

n.d. – não divulgado 

Schedule Of Growing Skills II - SGS II 

A escala de avaliação de Mary Sheridan é largamente utilizada nos cuidados de saúde 

primários, em Portugal, integrando os programas informáticos que são utilizados nas consultas de 

rotina nos centros de saúde, servindo como padrão de referência da normalidade (DGS, 2013). 

Trata-se de um instrumento para utilização dos 0 aos 5 anos de idade que foi desenvolvido 

em 1976, para investigar os efeitos de lesões neurológicas graves no desenvolvimento, com base 

nas sequências de desenvolvimento STYCAR de Mary Sheridan (Bedford, Walton e Ahn, 2013) e 

que avalia nove áreas-chave do desenvolvimento: a postura passiva, a postura ativa, a locomotora, 

a manipulativa, a visual, a auditiva, a fala e linguagem, a de interação social e a de autonomia 

social (Bedford et al., 2013).  

A pontuação do item mais elevado que cada criança cumpre em cada subescala é transferida 

para um perfil e, caso o desempenho da criança esteja no intervalo esperado para a sua idade 

cronológica, considera-se que o seu desenvolvimento é o normal. Se o seu desempenho estiver 

abaixo do esperado para a sua idade cronológica, recomenda-se uma avaliação mais exaustiva do 

desenvolvimento (Bedford et al., 2013). Recomenda-se um curso de treino na aplicação do 

instrumento, com a duração de meio-dia ou de dia inteiro (Bedford et al., 2013). 

Segue-se uma tabela com as propriedades psicométricas do instrumento: 
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Tabela 5 – Propriedades Psicométricas da Escala de avaliação do Desenvolvimento de Mary Sheridan 

(Bedford et al., 2013) 

Amostra 348 crianças inglesas 

Validade 
Concorrente n.d. 

Constructo n.d. 

Fidelidade 

Teste-Reteste n.d. 

Inter-Avaliadores n.d. 

Consistência Interna n.d. 

Precisão 
Sensibilidade 0.44 a 0.82 

Especificidade 0.94 a 1.0 

n.d. – não divulgado 

Escala De Desenvolvimento do Comportamento da Criança - EDC 

A Escala de Desenvolvimento do Comportamento (EDC) baseia-se no Teste de Rastreio de 

Denver e foi desenvolvida por Pinto, Vilanova e Vieira, em 1997, para ser utilizada pelo profissional 

de saúde com o objetivo de efetuar o seguimento de crianças normais e de risco e com 

perturbação do desenvolvimento, entre os 0 aos 12 meses de idade, permitindo um diagnóstico 

precoce e o acompanhamento do desenvolvimento da criança, através de 64 itens distribuídos 

pelas áreas da motricidade (postura, equilíbrio, locomoção, habilidades no uso das mãos e dos 

braços), da comunicação e da interação com o ambiente (in Sigolo e Aiello, 2011). 

Não foram divulgados dados das propriedades psicométricas do instrumento. 

Escala Motora Infantil De Alberta 

A Escala Motora Infantil de Alberta foi desenvolvida em 1994, por Piper e Darrah, com o 

objetivo de ser utilizada na vigilância do desenvolvimento da criança normal, dos 0 aos 18 meses 

(Santos et al., 2008). Trata-se de um teste rápido, com um tempo de aplicação de cerca de 20 

minutos, de fácil aplicação, sendo recomendado treino para profissionais de saúde que não sejam 

fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais (Santos et al, 2008). 

O teste avalia a permanência da postura, a atitude antigravitacional e a capacidade da 

criança de fazer a transição entre posturas, de forma autónoma, a partir da observação livre da 

criança em 4 posturas distintas: em supino (9 itens), em prono (21 itens), em posição de sentada 

(12 itens) e de pé (16 itens), estando definidos pontos de corte para classificar os perfis de risco 

(Santos et al., 2008; Aakre et al., 2010). 

Segue-se uma tabela com as propriedades psicométricas do instrumento: 
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Tabela 6 – Propriedades Psicométricas da Escala Motora Infantil de Alberta (Aakre et al., 2010; Moreira e 

Figueiredo, 2013) 

Amostra 2022 crianças entre 1 semana e os 18 meses 

Validade 
Concorrente 0.97-0.98 

Constructo n.d. 

Fidelidade 

Teste-Reteste 0.86 a 0.99 

Inter-Avaliadores 0.96 a 0.99 

Consistência Interna n.d. 

Precisão 

Sensibilidade 
0.73 (aos 4 meses) 

0.80 (aos 8 meses) 

Especificidade 
0.80 (aos 4 meses) 

0.94 (aos 8 meses) 

n.d. – não divulgado 

Teste De Avaliação Dos Movimentos Generalizados 

O Teste de Avaliação dos Movimentos Generalizados foi construído por Pretchl, na década 

de 70, com o objetivo de detetar precocemente alterações no desenvolvimento de bebés 

prematuros e de recém-nascidos de risco, desde o terceiro dia de vida e até às 20 semanas, em 

três momentos distintos (Santos et al., 2008). 

Trata-se de uma avaliação qualitativa, não invasiva, que se baseia na observação dos 

movimentos espontâneos da criança deitada, em posição de supino, enquanto está acordada, 

recolhidos por filmagem (Santos et al., 2008). O risco é identificado pela observação de repertório 

pobre ou caótico de movimentos generalizados (Santos et al., 2008). 

O treino necessário para aplicação do teste tem um custo relativamente elevado e exige 

dedicação dos profissionais (Santos et al., 2008). 

Segue-se uma tabela com as propriedades psicométricas do instrumento: 

Tabela 7 – Propriedades Psicométricas do Teste de Avaliação dos Movimentos Generalizados (Santos et al., 

2008). 

Amostra n.d. 

Validade 
Concorrente n.d. 

Constructo n.d. 

Fidelidade 

Teste-Reteste n.d. 

Inter-Avaliadores 0.92 a 0.97 

Consistência Interna n.d. 

Precisão 
Sensibilidade 1 

Especificidade 0.96 

n.d. – não divulgado 

Teste Infantil De Desempenho Motor 

A primeira versão do Teste Infantil de Desempenho Motor foi concebida por Girolami e 

Campbell, em 1983, nos EUA, com o objetivo de avaliar a eficácia da intervenção em crianças 

prematuras de alto risco (Santos et al., 2008). Foi revisto em 2001, tendo sido modificados vários 

itens e, atualmente avalia o repertório motor característico do primeiro trimestre de vida, com 
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especial enfoque no desenvolvimento do controlo cefálico e do controlo seletivo dos membros, em 

várias posições no espaço, em resposta a vários estímulos visuais e auditivos. Inclui 13 itens que 

são observados e 29 que são administrados à criança e a pontuação aumenta à medida que a 

criança exibe maior domínio postural (Santos et al., 2008). 

Pode ser aplicado entre as 32 semanas de idade gestacional e os 4 meses de idade e 

demora entre 30 a 45 minutos a aplicar (Santos et al., 2008). 

Segue-se uma tabela com as propriedades psicométricas do instrumento: 

Tabela 8 – Propriedades Psicométricas do Teste Infantil de Desempenho Motor (Santos et al., 2008; Moreira 

e Figueiredo, 2013). 

Amostra n.d. 

Validade 
Concorrente 0.64 

Constructo n.d. 

Fidelidade 

Teste-Reteste 0.89 

Inter-Avaliadores 0.95 

Consistência Interna 0.98-0.99 

Precisão 
Sensibilidade 0.92 

Especificidade 0.76 

n.d. – não divulgado 

Instrumentos de rastreio que incluem a elicitação direta de competências por parte da criança e o 

relato dos pais 

Do mesmo modo, foi feita uma pesquisa exaustiva dos instrumentos de rastreio existentes 

que incluem as duas formas distintas de recolha de informação: a elicitação direta de competências 

à criança e o relato dos pais sobre as competências da criança e selecionados os seguintes para 

maior aprofundamento: Batelle Developmental Inventory Screening Test (2004); Brigance Infant 

and Toddler Screens (2005) e o Denver Developmental Screening Test – DENVER II (1992). 

Batelle Developmental Inventory Screening Test 

Foi desenvolvida pela equipa do Columbus Laboratories of Battelle Memorial Institute do U. 

S. Office of Education (Halle, Zaslow, Wessel, Moodie e Darling-Churchill, 2011). Trata-se de uma 

versão reduzida do Batelle Developmental Inventory, que inclui 96 itens e pode ser utilizado para 

rastreio do desenvolvimento em crianças entre os 12 e os 96 meses de idade, sendo que muitos 

dos itens deixam em aberto a hipótese de serem administrados diretamente à criança, serem 

observados ao longo do tempo ou questionados aos pais (Hamilton, 2006; Bedford et al., 2013). 

Inclui subtestes de avaliação da autonomia pessoal e social, da capacidade adaptativa, da 

linguagem recetiva e expressiva, da motricidade grosseira e fina e da cognição. As pontuações são 

calculadas por domínio e comparadas com a norma e com 1.0, 1.5 e 2.0 desvios-padrão 

(Washington State Office of Superintendent of Public Instruction, 2008). 
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Requer cerca de 6 a 8 horas de aprendizagem e cerca de 10 a 30 minutos para administrar 

podendo, por isso, ser pouco adequada para rastreios de rotina nos cuidados de saúde primários 

(Hamilton, 2006). O subteste de linguagem recetiva pode ser administrado em substituição do 

instrumento completo, o que reduz o tempo de aplicação, diminuindo a especificidade para cerca 

de 0.66 mas mantendo a sensibilidade de 0.8 (Hamilton, 2006). 

Segue-se uma tabela com as propriedades psicométricas do instrumento: 

Tabela 9 – Propriedades Psicométricas do Batelle Developmental Inventory Screens Test (Bedford et al., 

2013; Washington State Office of Superintendent of Public Instruction, 2008; Halle et al., 2011; Aakre et al., 

2010); 

Amostra 
2500 crianças dos EUA entre os 0 e os 7 anos 

e 11 meses de idade 

Validade 
Concorrente n.d. 

Constructo n.d. 

Fidelidade 

Teste-Reteste n.d. 

Inter-Avaliadores 0.97 a 0.99 

Consistência Interna 0.78 a 0.96 

Precisão 
Sensibilidade 0.72 a 0.93 

Especificidade 0.79 a 0.88 

n.d. – não divulgado 

Brigance Infant and Toddler Screens - BITS 

Os testes de rastreio de Brigance foram desenvolvidos por Albert Brigance e Frances Page 

Glascoe com o objetivo de identificar rapidamente e de forma acurada, as crianças que possam ter 

perturbações do desenvolvimento ou que sejam sobredotadas (Halle et al., 2011). As versões 

Infant e Toddler dirigem-se a crianças dos 0 aos 23 meses e são preenchidas de acordo com o 

relato dos pais (Grant et al., s.d.). 

Demora cerca de 10 a 20 minutos a aplicar e avalia os seguintes domínios: motricidade fina e 

global, linguagem expressiva e recetiva, autonomia e competências sócio-emocionais (Glascoe, 

2002). 

Se a criança realiza o comportamento enunciado no item, os pais rodeiam o item e, caso a 

criança não o realize, o item é cortado. No final, são somados os itens que a criança realiza 

corretamente e o resultado é comparado com pontos de corte que permitem verificar se a criança 

apresenta um desenvolvimento normal ou se apresenta um risco de atraso do desenvolvimento ou 

um nível de desenvolvimento avançado (Glascoe, 2002). 

Segue-se uma tabela com as propriedades psicométricas do instrumento: 
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Tabela 10 – Propriedades Psicométricas do Brigance Infant e Toddler Screens (Glascoe, 2002; Hamilton, 

2008) 

Amostra 408 crianças 

Validade 
Concorrente n.d. 

Constructo n.d. 

Fidelidade 

Teste-Reteste 0.98 a 0.99 

Inter-Avaliadores 0.98 a 0.99 

Consistência Interna 0.94 a 0.97 

Precisão 
Sensibilidade 0.76 a 0.77 

Especificidade 0.85 a 0.86 

n.d. – não divulgado 

Denver Developmental Screening Test – Denver II 

O Teste de Rastreio de Desenvolvimento Denver foi desenvolvido por Frankenburg & Dodds, 

em 1967, no Colorado, nos EUA e, desde essa altura tem sido amplamente utilizado na triagem de 

crianças com atrasos do desenvolvimento. Na sua versão original, foi sujeito a fortes críticas devido 

à dificuldade de aplicação de alguns itens, à falta de itens em determinadas áreas e ao facto de 

não estar adaptado às transformações socio-culturais ocorridas desde a sua conceção. Para além 

disso, a forma de administração e de pontuação não cumpria os critérios exigidos para a sua 

utilização em pesquisas científicas (Santos et al., 2008). 

Dada a sua falta de sensibilidade foi revisto e, em 1992, foi lançado o Denver II, atualmente o 

teste de rastreio mais frequentemente utilizado (Hamilton, 2006; Santos et al., 2008). Dirige-se a 

crianças dos zero aos seis anos, combina a administração direta à criança com o relato dos pais e 

inclui 125 itens, organizados em 4 domínios: motricidade grosseira, motricidade fina/adaptativo, 

linguagem e pessoal/social. Cerca de 31% dos itens assenta no relato dos pais e os restantes 

requerem a observação e elicitação de competências por parte da criança. O kit inclui cadernos de 

cotação, materiais usados nos itens de elicitação e um manual técnico que descreve a forma de 

aplicação e de cotação de cada item (Hamilton, 2006). Tem um tempo médio de aplicação inferior a 

25 minutos, podendo ser aplicado por vários profissionais de saúde (Sigolo e Aiello, 2011; Santos 

et al., 2008). 

Os itens são apresentados em barras que indicam as idades em que 25%, 75% e 90% das 

crianças dominam uma determinada competência (Hamilton, 2006). Como o teste foi criado para 

direcionar os cuidados à criança e não para diagnosticar atrasos no desenvolvimento, possibilita a 

vigilância prolongada do desenvolvimento infantil mas oferece resultados com fraco valor 

prognóstico, especialmente quando o número de itens falhados é reduzido, e parece ser 

insuficiente para detetar alterações psicomotoras subtis e para avaliar mudanças qualitativas ao 

longo do tempo (Santos et al., 2008). 

As cotações dependem de falhar ou passar um item e são convertidas, por item, em “normal” 

se a criança consegue cumprir o item indicado para a sua idade ou se falha ou se recusa a cumprir 



35 
 

um item que se encontre acima da sua idade (25 a 75%); em “precaução” se falha ou se recusa a 

cumprir um item que 75 a 90% das crianças da sua idade cumprem; em “atraso” se falha ou recusa 

um item que está na sua idade ou abaixo dela (Halle et al., 2011). O resultado final do teste é 

“normal” se a criança não teve nenhum item com “atraso” e até uma “precaução”, e é “suspeito” se 

tiver um ou mais atrasos e duas ou mais precauções, e “não testável” se a criança recusar 

completar um ou mais itens que sejam da sua idade ou mais de um item que 75 a 90% das 

crianças da sua idade consigam completar (Halle et al., 2011). 

Segue-se uma tabela com as propriedades psicométricas do instrumento: 

Tabela 11 – Propriedades Psicométricas do Denver Developmental Screening Test II (Halle et al., 2011; 

Aakre et al., 2010) 

Amostra 2096 crianças dos 0 aos 78 meses 

Validade 
Concorrente n.d. 

Constructo n.d. 

Fidelidade 

Teste-Reteste 0.89 

Inter-Avaliadores 0.92 a 0.98 

Consistência Interna n.d. 

Precisão 
Sensibilidade 0.56 a 0.83 

Especificidade 0.43 a 0.80 

n.d. – não divulgado 

Instrumentos de rastreio que assentam no relato dos pais sobre as competências da criança 

Da mesma forma, foi feita uma pesquisa exaustiva dos instrumentos de rastreio existentes 

que assentam no relato dos pais sobre as competências da criança e selecionados os seguintes 

para maior aprofundamento: Ages And Stages Questionnaires III - ASQ-III (2009); Child 

Development Inventory - CDI (1992); Child Development Review - CDR (1990); Parents’ Evaluation 

Of Developmental Status – PEDS (1997) e Parents’ Evaluation Of Developmental Status: 

Developmental Milestones - PEDS:DM (2008). 

Ages and Stages Questionnaires III - ASQ-III 

O sistema de rastreio Ages and Stages Questionnaire foi desenvolvido por Bricker, Squires e 

colaboradores, na Universidade de Oregon, em 1995. A 2ª edição foi publicada em 1999, pela 

Brookes Publishing Company. Atualmente está já disponível a 3ª edição, publicada em 2009, 

disponível em inglês, francês, espanhol e coreano e têm sido desenvolvidos estudos recentes de 

validação em vários países, incluindo Portugal. Trata-se de um instrumento de baixo custo e 

facilmente aplicável, que se baseia no relato dos pais (Hamilton, 2006). 

Trata-se de um instrumento de rastreio e monitorização de crianças entre os 2 e os 60 meses 

de idade que procura identificar possíveis atrasos de desenvolvimento e, consequentemente, a 

necessidade de avaliações adicionais (Lopes et al., 2011). É composto por 21 questionários, 

dirigidos aos 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 48, 54 e 60 meses de 
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idade, que foram criados para serem preenchidos pelos pais ou cuidadores primários (Halle et al., 

2011). O manual recomenda a sua utilização para rastreio em intervalos regulares, entre os dois 

meses e os cinco anos. Idealmente, as crianças devem ser rastreadas aos dois e aos quatro 

meses, depois de quatro em quatro meses até aos dois anos e depois de seis em seis meses até 

aos cinco anos (Halle et al., 2011). 

Cada questionário inclui 30 itens escritos numa linguagem simples e direta e, sempre que 

possível, com imagens associadas para auxiliar a compreensão do item, divididos por 5 áreas: 

comunicação, motricidade global, motricidade fina, resolução de problemas e pessoal-social (Lopes 

et al., 2011). Foram escolhidas competências que podem ser facilmente observáveis ou elicitadas 

pelos pais em casa, no decorrer das atividades diárias (Hamilton, 2006). 

Inclui ainda uma área para observações onde se acrescentam 5 questões relacionadas com 

as preocupações dos pais (Hamilton, 2006). Como os intervalos etários são muito próximos, na 

maioria dos questionários, os 3 últimos itens correspondem aos primeiros do questionário seguinte 

(Lopes et al., 2011). Pode ser preenchido em cerca de 10 a 20 minutos e cotado em 1 a 5 minutos 

(Hamilton, 2006). 

O material do teste inclui um manual de utilizador, 21 questionários fotocopiáveis e 21 folhas 

de resumo da informação e de cotação fotocopiáveis (Halle et al., 2011). Não inclui material 

específico mas enumera o material necessário para a criança realizar as tarefas: meias, bolas, 

livros de imagens, tesoura, etc. (Lopes et al., 2011). 

Em cada um dos itens, os pais assinalam “sim” sempre que a criança realiza o 

comportamento especificado, “às vezes” em caso de resposta ocasional ou emergente por parte da 

criança e “ainda não” quando a criança ainda não realiza o comportamento (Lopes et al., 2011). 

Na cotação, o profissional converte as respostas “sim”, “às vezes” e “ainda não” em 10, 5, e 0 

pontos respetivamente, que são totalizados por área de desenvolvimento até um máximo de 60 

pontos. A pontuação por área é depois comparada com um valor limite (obtido pela subtração de 2 

desvios-padrão) e, caso fique abaixo desse valor limite, é recomendada uma avaliação adicional 

mais pormenorizada (Lopes et al., 2011). Os níveis de risco definidos no ASQ-III são descritos 

como “desenvolvimento típico”, “necessidade de monitorização” e “necessidade de avaliação 

adicional” (Halle et al., 2011). 

Segue-se uma tabela com as propriedades psicométricas do instrumento: 
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Tabela 12 – Propriedades Psicométricas do Ages and Stages Questionnaires III (Bedford et al., 2013; Halle 

et al., 2011) 

Amostra 
15138 crianças dos EUA 

18232 questionários 

Validade 
Concorrente 0.86 

Constructo 0.65 a 0.7 

Fidelidade 

Teste-Reteste 0.92 

Inter-Avaliadores 0.93 

Consistência Interna 0.51 a 0.85 

Precisão 

Sensibilidade 
0.86 (27-36 meses) 

0.82 (42-60 meses) 

Especificidade 
0.85 (27-36 meses) 

0.92 (42-60 meses) 

Child Development Inventory - CDI 

Inicialmente conhecido como Minnesota Child Development Inventory, o Child Development 

Inventory foi criado por Harold Ireton, em 1992, com o objetivo de assegurar um sistema de rastreio 

do desenvolvimento, sistemático e estandartizado, que se baseia no relato dos pais acerca das 

potencialidades das crianças, dos seus problemas e do desenvolvimento atual (Hamilton, 2006).  

O CDI destina-se sobretudo a crianças entre os 15 meses e os seis anos - mas inclui itens 

para idades inferiores aos 15 meses - e inclui 270 itens de resposta sim/não, divididos em oito 

áreas: social, autonomia, motricidade grosseira, motricidade fina, linguagem expressiva, linguagem 

compreensiva, letras e números. Inclui também uma escala de desenvolvimento geral. Tem 30 

itens adicionais relacionados com problemas ou dificuldades mais comuns (Ireton, 1992). 

Os Child Development Inventories são versões curtas do Child Development Inventory 

(Hamilton, 2006) e avaliam crianças dos 0 aos 18 meses (Infant Development Inventory), dos 18 

meses aos 3 anos (Early Child Development Inventory) e dos 3 aos 6 anos (Preschool 

Development Inventory), nos domínios da motricidade grosseira, motricidade fina, linguagem, 

compreensão e pessoal-social. Cada questionário inclui 60 itens com respostas do tipo Sim/Não 

(Ringwalt, 2008). 

Segue-se uma tabela com as propriedades psicométricas do instrumento: 

Tabela 13 – Propriedades Psicométricas do Child Development Inventory (Bedford et al., 2013; Aakre et al., 

2010) 

Amostra 568 crianças do Minnesotta 

Validade 
Concorrente n.d. 

Constructo n.d. 

Fidelidade 

Teste-Reteste n.d. 

Inter-Avaliadores n.d. 

Consistência Interna n.d. 

Precisão 
Sensibilidade 0.80 

Especificidade 0.96 

n.d. – não divulgado 
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Child Development Review – CDR 

O Child Development Review é um instrumento de rastreio, criado por Harold Ireton, em 

1990, com o objetivo de identificar atrasos no desenvolvimento e perturbações no comportamento 

em crianças entre os 18 meses e os 5 anos de idade, com problemas de saúde (Bedford et al., 

2013).  

Inclui em duas seções distintas – o questionário para pais e o gráfico de desenvolvimento 

infantil. No questionário, solicita-se aos pais que preencham o formulário que inclui 6 questões 

abertas e uma listagem de 25 problemas possíveis sobre a saúde, o crescimento, a audição, a 

visão e os hábitos de alimentação, controlo dos esfíncteres e de sono, dores, energia, motricidade, 

linguagem e problemas comportamentais e emocionais. As respostas são classificadas como “sem 

problema”, “possível problema” ou “possível grande problema”. Uma das questões dirige-se 

especificamente aos pais e às suas funções parentais. O verso do questionário é preenchido pelo 

profissional e contém um gráfico de desenvolvimento com informações sobre o desenvolvimento 

social, da autonomia, da motricidade grosseira, da motricidade fina e da linguagem ao longo dos 

primeiros 5 anos de vida. Os resultados são depois comparados com as normas para cada 

intervalo etário e com os pontos de corte, classificando o desempenho da criança como típico para 

a idade, borderline ou com atraso numa ou mais áreas do desenvolvimento (Bedford et al., 2013). 

O instrumento demora cerca de 5 minutos a preencher e 5 minutos a cotar. Os profissionais 

não necessitam de treino específico para a sua utilização (Bedford et al., 2013). 

Segue-se uma tabela com as propriedades psicométricas do instrumento: 

Tabela 14 – Propriedades Psicométricas do Child Development Review (Bedford et al., 2013; Aakre et al., 

2010) 

Amostra 
220 crianças do Minnesota entre os 3 e os 4 

anos 

Validade 
Concorrente n.d. 

Constructo n.d. 

Fidelidade 

Teste-Reteste n.d. 

Inter-Avaliadores n.d. 

Consistência Interna n.d. 

Precisão 
Sensibilidade 0.68 

Especificidade 0.88 

n.d. – não divulgado 

Parents’ Evaluation of Developmental Status - PEDS 

O Parents’ Evaluation of Developmental Status (PEDS) foi publicado em 1997, e é um 

questionário composto por 10 itens concebido para ser preenchido pelos pais e de forma a elicitar, 

de forma sistemática, as suas preocupações relativamente à saúde, ao desenvolvimento e ao 

comportamento do seu filho, desde o nascimento até aos 8 anos (Armstrong e Goldfeld, 2008). A 



39 
 

sua estrutura aberta a comentários concede aos pais a oportunidade de partilhar informações que 

considerem pertinentes ao profissional de saúde e de adicionar informação neutra ou positiva, 

promovendo um modelo centrado nas forças e não nos défices (Cox, Huntington, Saada, Epee-

Bounya e Schonwald, 2010). 

Não precisa de ser administrado por um profissional de saúde, podendo ser preenchido pelos 

pais, de forma autónoma, enquanto aguarda uma consulta médica ou durante uma visita 

domiciliária (Hamilton, 2006). 

A cotação divide o risco entre fraco, médio ou elevado, sendo que o risco médio, requer uma 

referenciação para um rastreio posterior e, de acordo com estudos de validade, foram encontradas 

perturbações do desenvolvimento ou atrasos substanciais em cerca de 30% das crianças, e o risco 

elevado requer uma referenciação para uma avaliação mais completa, tendo as avaliações 

posteriores efetuadas nos estudos de validade, detetado perturbações do desenvolvimento ou 

atrasos significativos em cerca de 70% das crianças avaliadas (Hamilton, 2006).  

A validade foi determinada através da comparação com vários testes, como a Bateria 

Psicoeducacional de Woodcock-Johnson, a Escala de Inteligência de Stanford-Binet e as Escalas 

de Desenvolvimento Infantil de Bayley-II (Hamilton, 2006). 

Segue-se uma tabela com as propriedades psicométricas do instrumento: 

Tabela 15 – Propriedades Psicométricas do Parents’ Evaluation of Developmental Status (Bedford et al., 

2013; Halle et al., 2011; Sices, Stancin, Kirchner e Bauchner, 2009) 

Amostra 771 crianças dos EUA 

Validade 
Concorrente 0.60 a 0.86 

Constructo n.d. 

Fidelidade 

Teste-Reteste 0.88 

Inter-Avaliadores 0.95 

Consistência Interna 0.81 

Precisão 
Sensibilidade 0.74 a 0.80 

Especificidade 0.70 a 0.80 

n.d. – não divulgado 

Parents’ Evaluation of Developmental Status: Developmental Milestones - PEDS:DM 

O Parents’ Evaluation of Developmental Status: Developmental Milestones (PEDS:DM) foi 

desenvolvido por Frances Glascoe e Nicholas Robertshaw, em 2008, com base em dois 

instrumentos de avaliação diagnóstica: The BRIGANCE Inventory of Early Development-II, de 

Glascoe (2004 in Glascoe e Robertshaw, 2008), e The BRIGANCE Comprehensive Inventory of 

Basic Skills – Revised, de Glascoe (1999, in Glascoe e Robertshaw, 2008). 

Tem como objetivo a identificação precoce de crianças com um possível atraso de 

desenvolvimento que justifique uma avaliação mais aprofundada e surgiu na sequência das 
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recomendações da Academia Americana de Pediatria com vista à deteção precoce de 

perturbações do desenvolvimento infantil, de forma a incluir não apenas o rastreio (AAP, 2001) mas 

também a vigilância do desenvolvimento e do comportamento (AAP, 2006). 

O PEDS:DM consiste num conjunto de 20 questionários, com 4 a 8 questões de escolha 

múltipla cada. No total, inclui 112 questões (Glascoe e Robertshaw, 2008). Foi concebido para ser 

preenchido por pais de crianças entre os 0 e os 7 anos e 11 meses e demora cerca de 5 minutos a 

preencher e 1 minuto a cotar, através de critérios de cotação simples: a falha num item sugere uma 

provável dificuldade no domínio a que esse item diz respeito. De qualquer forma, pode também ser 

preenchido por profissionais de saúde ou de educação, em contexto de entrevista aos pais ou de 

observação direta da criança (Glascoe e Robertshaw, 2008). 

Dada a sua estrutura e divisão por faixas etárias, permite uma monitorização longitudinal do 

desenvolvimento e permite a identificação de áreas fortes e áreas fracas (Glascoe e Robertshaw, 

2008). Para além disso, inclui sempre uma história que promove o desenvolvimento da criança 

incentivando os seus pais a lerem para ela (Glascoe e Robertshaw, 2008). 

De notar que os itens falhados em cada questionário correspondem ao percentil 16 no 

desenvolvimento da competência avaliada, o que está associado a uma forte probabilidade de 

dificuldades futuras sendo, por isso, considerados sinais de risco pelo que os autores sugerem 

referenciação para avaliação adicional do domínio em causa ou, caso os pais prefiram esperar e a 

criança tenha falhado apenas um item e não tenha itens falhados no mesmo domínio nos níveis 

anteriores, garantir a reavaliação com o PEDS:DM, cerca de 3 a 6 meses depois (Glascoe e 

Robertshaw, 2008). 

Segue-se uma tabela com as propriedades psicométricas do instrumento: 

Tabela 16 – Propriedades Psicométricas do Parents’ Evaluation of Developmental Status: Developmental 

Milestones (Glascoe e Robertshaw, 2008). 

Amostra 1619 crianças dos EUA 

Validade 
Concorrente n.d. 

Constructo n.d. 

Fidelidade 

Teste-Reteste 0.98-0.99 (n=75) 

Inter-Avaliadores 0.82-0.86 (n=77) 

Consistência Interna 0.98 

Precisão 

Sensibilidade 
0.75-0.88 (domínio) 

0.7-0.96 (faixa etária) 

Especificidade 
0.81-0.87 (domínio) 

0.77-0.93 (faixa etária) 

n.d. – não divulgado 

Trata-se de um instrumento rápido, fiável e preciso de rastreio do desenvolvimento em 

diferentes domínios: linguagem expressiva e recetiva, motricidade global e fina, autonomia, 

competências sócio-emocionais e, nas crianças mais velhas, competências pré-académicas e 
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académicas. Cada item diz respeito a um determinado domínio do desenvolvimento. Nem todos os 

domínios estão incluídos em cada um dos questionários – cada questionário avalia entre 4 a 8 

domínios o que faz com que determinados domínios deixem de ser avaliados mais cedo e outros 

só comecem a ser avaliados mais tarde (Glascoe e Robertshaw, 2008). Tem a vantagem de ser 

relativamente breve, de permitir a avaliação de diferentes domínios, incluindo itens de valor 

preditivo importante, com critérios claros de sucesso ou insucesso, elevada sensibilidade e 

especificidade, informação clara do que fazer com os resultados e um mecanismo de monitorização 

do desenvolvimento das diferentes competências nos vários domínios (Glascoe e Robertshaw, 

2008) 

Foi traduzido para a língua portuguesa por Sargaço, em 2011, e por Goes, em 2013, e estão 

em curso estudos exploratórios e de validação para a população portuguesa. 

CONCLUSÃO 

Sabemos que o desenvolvimento infantil é o resultado da interação continua e bidirecional 

entre fatores biológicos e ambientais e que é fundamental a identificação o mais precoce possível 

de sinais de risco no desenvolvimento, pelo que se torna útil a existência de questionários de 

rastreio do desenvolvimento infantil adaptados à população portuguesa, o que parece não 

acontecer mesmo com aqueles que já são utilizados nos contextos de saúde há bastante tempo. 

O desafio consiste em podermos dispor de instrumentos de rastreio de desenvolvimento que 

identifiquem, o mais corretamente possivel, possíveis atrasos no desenvolvimento. O ideal seria 

dispormos de instrumentos que permitam uma monitorização do nível de desenvolvimento da 

criança e a sua trajetória nas diferentes áreas de desenvolvimento, que sejam breves na sua 

aplicação, que sejam válidos e tenham ums elevada sensibilidade e especificidade. 

Em Portugal, muito do rastreio precoce do desenvolvimento é efetuado em consultas médicas 

de rotina, com base nas tradicionais escalas de Mary Sheridan ou, na atualidade, a SGSII, sendo a 

participação dos pais neste processo praticamente inexistente.  

De facto, a escolha dos instrumentos a adaptar deve incidir em instrumentos em que a 

recolha da informação privilegie a participação dos pais. E, neste momento, no nosso país estão a 

dar-se os primeiros passos na tradução e adaptação e a fazer-se estudos exploratórios com 

instrumentos de rastreio sobre o desenvolvimento infantil como a AGS e PEDS:DM, que são ambos 

instrumentos que envolvem os pais e valorizam a sua participação.  

É importante que estes estudos assegurem a adaptação do instrumento à realidade 

portuguesa e incluam, na sua validação, uma amostra representativa de todo o país. Sugerem-se 

também estudos que analisem a validade concorrente, ou seja, que confirmem os resultados 
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obtidos através da utilização de instrumentos de avaliação do desenvolvimento que, dada a 

inexistência de instrumentos aferidos à população portuguesa, sejam regularmente utilizados em 

contexto de avaliação do desenvolvimento. Por outro lado, podem realizar-se estudos longitudinais 

que permitam verificar a evolução dos resultados de risco encontrados ao longo do tempo e o seu 

impacto no desenvolvimento, no comportamento e na aprendizagem da criança ao longo da sua 

infância. 

Só nessa altura, se poderá investir na implementação massiva, ao nível dos cuidados de 

saúde primários, de um programa de rastreio periódico, de acordo com as recomendações da 

DGS, a nível nacional. Esperamos poder inferir que num futuro próximo, disporemos das condições 

necessárias à implementação de um programa de rastreio, em que os pais são chamados a ter 

uma participação mais ativa em todo o processo de rastreio, fundamental no âmbito da prevenção 

e intervenção precoces. 
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PARENTS’ EVALUATION OF DEVELOPMENTAL STATUS: 

DEVELOPMENTAL MILESTONES (PEDS:DM) – UM CONTRIBUTO PARA 

O ESTUDO DA VALIDADE DE CONSTRUTO 

 

Resumo 

Enquadramento: São poucos os intrumentos de rastreio do desenvolvimento infantil destinados a 

pais e essa prática é ainda pouco comum no nosso país. O PEDS:DM é um instrumento simples e 

de rápida aplicação, que envolve a participação da família e tem como objetivo identificar 

precocemente crianças com um possível atraso de desenvolvimento que justifique uma avaliação 

mais aprofundada. Trata-se de um instrumento recente que ainda não se encontra validado para a 

população portuguesa. Considerando que o processo de adaptação cultural e de validação de 

instrumentos é complexo e moroso, pretendemos, com o presente estudo dar um contributo para a 

análise da validade de construto do PEDS:DM, através da análise efetuada por um painel de 

peritos em desenvolvimento infantil. 

Metodologia: Participaram neste estudo 7 especialistas em desenvolvimento infantil. Cada um 

deles preencheu uma escala com 3 niveis, sobre o grau de adequação de cada um dos itens ao 

domínio em que se inseriam bem como à faixa etária em que os referidos itens estão incluídos. 

Resultados: Da análise efetuada pelo painel de peritos ressalta a identificação de catorze itens 

cuja inclusão num determinado domínio desenvolvimental não seria aceitável e três itens cuja 

inclusão em determinadas faixas etárias também não foi considerada aceitável. A forma como os 

restantes itens se encontram organizados no instrumento original, não ofereceu dúvidas ao painel 

de peritos. 

Conclusões: A adaptação cultural do PEDS:DM à população portuguesa parece não constituir um 

processo linear podendo exigir uma alteração estrutural do instrumento, nomeadamente através 

duma recolocação de itens, nomeadamente ao nível do domínio a que pertencem. Esta alteração 

pode passar pela retirada ou substituição dos itens considerados inaceitáveis e que, conforme se 

verificou, estão presentes noutras escalas, de forma inconsistente, como avaliadores de diferentes 

domínios. Verifica-se assim a necessidade de aprofundar os estudos de validação deste 

instrumento. 

Palavras-chave: Identificação Precoce; Intervenção Precoce Envolvimento das Famílias; 

instrumentos de rastreio do Desenvolvimento Infantil; Parents’ Evaluation of Developmental Status: 

Developmental Milestones (PEDS: DM) 
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Abstract 

Background: There are few developmental screening instruments for parents and this practice is 

still unusual in our country. The PEDS: DM is a simple and quick tool that involves family 

participation and aims the early identification of children with possible developmental delay that 

justifies further evaluation. This is a new instrument that has not yet been validated for the 

Portuguese population. Whereas the process of cultural adaptation and validation of instruments is 

complex and time-consuming, we intend, with this study to contribute to the analysis of construct 

validity of the PEDS: DM, through the analysis carried out by a panel of experts in child 

development. 

Methods: Sample consisted of 7 experts in child development. Each one completed a scale with 3 

levels, on the appropriateness of each of the items to the developmental area they belong as well to 

the age group in which those items are included. 

Results: The analysis made by the expert panel emphasizes the identification of fourteen items 

whose inclusion in a particular developmental area would not be acceptable and three items whose 

inclusion in certain age groups was not considered acceptable. The way the remaining items are 

organized in the original instrument, didn’t offer any questions to the expert panel. 

Conclusions: Cultural adaptation of PEDS:DM to the Portuguese population does not seem to be a 

linear process and it may require a structural change of the instrument, including through a 

replacement of items, specially about the domain level to which they belong. This change might 

involve the removal or replacement of items considered unacceptable and, as it turned out, are 

present in other scales, inconsistently, as evaluators of different domains. It exists, therefore, the 

need for further validation studies of this instrument. 

Keywords: Early identification; Early intervention; Family involvement; Developmental Screening; 

Screening instruments; Parents’ Evaluation of Developmental Status: Developmental Milestones 

(PEDS:DM) 

 

INTRODUÇÃO 

Avaliação em Intervenção Precoce e participação da familia 

Segundo Bairrão (1994), a avaliação em Intervenção precoce consiste num processo de 

recolha da informação fundamental para posterior intervenção junto de crianças com necessidades 

especiais e suas familias. Tal afirmação revela, de forma clara, o abandono de um modelo 

tradicional de avaliação, em intervenção precoce, exclusivamente centrado na criança e nas suas 

dificuldades, característico de um modelo médico (também já em desuso), em favor de uma 
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abordagem mais abrangente e ecológica que amplia o seu olhar ao contexto familiar da criança, 

promovendo o envolvimento ativo dos pais em todo este processo bem como uma atenção 

particular às suas preocupações, necessidades (Simeonson e Bailey, 1992) e prioridades. A 

avaliação constitui o ponto de partida de um processo colaborativo entre pais e profissionais que 

será determinante na forma como os pais se irão posicionar relativamente ao processo de 

intervenção com o seu filho (Crais, 1993). A mesma autora refere ainda que é, deste modo, 

atribuído aos pais um papel determinante em todo o processo de avaliação das competências dos 

seus filhos bem como nas decisões que daí decorrem. 

O envolvimento ativo da família no processo de avaliação em intervenção precoce deveria 

constituir, atualmente, uma rotina (Krauss, 2000) baseada em fundamentos de ordem legislativa 

bem como em diretrizes claras que emanam dum conjunto de práticas recomendadas pela Division 

for Early Childhood (2014), conforme documento recentemente atualizado e fundamentado em 

práticas baseadas em evidência. 

Para Krauss (2000), são três as razões que justificam a importância da avaliação centrada na 

família: por um lado, o facto da avaliação centrada na familia reconhecer de modo claro e explícito 

a necessidade de avaliação do desenvolvimento da criança no contexto mais poderoso que 

envolve a famlia; por outro lado, a crença de que os pais podem beneficiar imenso dum enfoque 

nas suas próprias capacidades para promoverem experiências que otimizem o desenvolvimento 

dos seus filhos e que tais oportunidades poderão ser beneficiadas se os pais tiverem mais 

informação, orientação e se forem dadas respostas às suas duvidas, necessidades ou interesses; 

e, por último, a necessidade de adequar as respostas proporcionadas pelos serviços de 

Intervenção precoce às características particulares de cada família.  

Os pais estão portanto, na atualidade da Intervenção Precoce, em posição de destaque, 

podendo e devendo ter um papel determinante em todas as fases do processo de intervenção, o 

qual se inicia naturalmente pela deteção precoce de alterações desenvolvimentais ou 

comportamentais suscetiveis de merecerem atenção e avaliação mais aprofundada. 

Como muitos autores têm demonstrado, a deteção precoce de problemas desenvolvimentais, 

comportamentais leva à intervenção precoce (AAP, 2006) e através desta é possivel melhorar os 

resultados que a criança alcança em termos de desenvolvimento assim como o bem-estar familiar 

(Guralnick, 2005). 

Segundo Glascoe (2014) e Sigolo e Aiello (2011) uma deteção precoce adequada depende 

da utilização de instrumentos precisos, validados e estandardizados para as populações a que se 

destinam. A utilização de instrumentos de rastreio do desenvolvimento infantil parece assim ter 

uma importância determinante na vida de uma criança e respetiva família (Macy, 2012), sendo 
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ainda, segundo a mesma autora, escassas e limitadas as práticas e os instrumentos de rastreio 

empiricamente validados e destinados a identificar crianças que necessitam de apoio 

especializado.  

Instrumentos de rastreio do desenvolvimento destinados aos pais 

Em que medida os instrumentos de rastreio funcionam de facto, é segundo Macy (2012), uma 

questão de primordial importância e, possivelmente, não existe um único instrumento ideal para a 

deteção de atrasos de desenvolvimento (Sigolo e Aiello, 2011) pelo que, como salientam os 

mesmos autores, a recolha de informação com base em múltiplas fontes – avaliação clínica, 

aplicação de instrumentos e recolha de informação junto pais – pode vir a favorecer uma taxa 

superior de identificação de perturbações do desenvolvimento. 

A existir, o instrumento ideal deverá estar estandardizado para a população em que será 

utilizado, ter características psicométricas consistentes, ser fácil de administrar e de interpretar, ter 

custos muito reduzidos e ter uma boa sensibilidade e uma boa especificidade (Poon et al., 2010). 

Para além disso, será rápido de completar, não requerendo material adicional, fácil de cotar e 

facilmente acessível aos pais (Perrin et al., 2011). 

Os instrumentos de rastreio do desenvolvimento infantil são essencialmente de dois tipos: os 

que requerem a elicitação direta de competências da criança e os que assentam apenas no relato 

dos pais (Hamilton, 2006), existindo ainda outros que incluem os dois tipos de possibilidades em 

termos de recolha de informação. Acrescenta ainda o mesmo autor que, infelizmente, a escolha do 

instrumento a utilizar na vigilância e triagem do desenvolvimento pode ser um problema dada a 

escassez de instrumentos válidos e aferidos à população em que vão ser utilizados. 

Como já salientamos em cima, o envolvimento dos pais nos processos de avaliação e 

intervenção junto de crianças em risco ou com problemas de desenvolvimento é prática fortemente 

recomendada na atualidade. Como referem Sigolo e Aiello (2011), a participação dos pais no 

despiste de perturbações do desenvolvimento infantil ganha especial importância quando se pensa 

num único momento de aplicação do instrumento, pois não podemos garantir que sejam 

observados todos os comportamentos realizados pela criança. Acrescentam ainda que, para além 

disso, os pais são uma importante fonte de informação dado o seu conhecimento da história da 

criança, da sua experiência, da sua situação atual e do contexto da própria família. 

De facto, a utilização de questionários preenchidos pelos pais é uma forma válida de rastreio 

de desenvolvimento e os questionários estandardizados têm uma sensibilidade e uma 

especificidade semelhantes à dos instrumentos que requerem a elicitação direta do comportamento 

por parte da criança (Hamilton, 2006). 
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Existem, atualmente, vários instrumentos de rastreio do desenvolvimento infantil que 

assentam na elicitação direta de competências por parte da criança, no relato dos pais sobre as 

competências da crianças ou numa conjugação dos dois tipos de recolha de informação. Muitos 

destes instrumentos têm sido adaptados e estandardizados para diversas populações não 

havendo, no entanto, nenhum destinado a pais, que esteja aferido para a população portuguesa. 

Dos instrumentos que assentam no relato dos pais sobre as competências da criança, 

podemos referir o Child Development Review - CDR (1990), o Child Development Inventory – CDI 

(1992), o Ages and Stages Questionnaires III – ASQ III (2009), o Parents’ Evaluation of 

Developmental Status – PEDS, e o Parents’ Evaluation of Developmental Status: Developmental 

Milestones – PEDS:DM (2008) que é objeto do nosso estudo. 

Não sendo prática corrente, no nosso país, a inclusão da família no processo de avaliação da 

criança é, no entanto, interessante constatar a influência que a adesão de profissionais e das 

famílias aos novos paradigmas da intervenção precoce, tem tido na modificação das perspetivas 

sobre a forma de participação dos pais de crianças em risco ou com problemas de 

desenvolvimento e suas implicações nos serviços de saúde e de educação. Os pais são cada vez 

mais chamados a participar em todas as fases do processo de intervenção precoce e considerados 

como uma enorme mais-valia. 

De referir que recentemente, em Portugal, tem surgido o interesse de vários autores por este 

tipo de instrumentos (destinados aos pais), nomeadamente o Ages & Stages Questionaire já 

traduzido e adaptado para a língua portuguesa e com o qual têm sido realizados diversos estudos 

(e.g. Graça, 2008, 2013; Ruivo, 2011; Teixeira, 2013) sobre as suas propriedades psicométricas, 

com vista à sua posterior validação para a população portuguesa.  

Parents’ Evaluation of Developmental Status: Developmental Milestones (PEDS:DM) 

O PEDS:DM - Parents’ Evaluation of Developmental Status: Developmental Milestones foi 

desenvolvido por Frances Glascoe e Nicholas Robertshaw, em 2008, com o objetivo de identificar 

precocemente crianças com um possível atraso de desenvolvimento que justifique uma avaliação 

mais aprofundada. Surgiu na sequência das recomendações da Academia Americana de Pediatria 

com vista à deteção precoce de perturbações do desenvolvimento infantil, de forma a incluir não 

apenas o rastreio (AAP, 2001) mas também a vigilância do desenvolvimento e do comportamento 

(AAP, 2006). 

A vigilância do desenvolvimento deve incluir uma listagem dos marcos de desenvolvimento, 

que permita uma monitorização do nível de desenvolvimento da criança e a sua trajetória nos 

diferentes domínios e o PEDS:DM surge como uma solução para esta necessidade, com a 

vantagem de ser relativamente breve para permitir a avaliação dos diferentes domínios, incluindo 
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itens de valor preditivo importante, com critérios claros de sucesso ou insucesso, elevada 

sensibilidade e especificidade, informação clara do que fazer com os resultados e um mecanismo 

de monitorização do desenvolvimento das diferentes competências nos vários domínios (Glascoe e 

Robertshaw, 2008) 

O PEDS:DM consiste num conjunto de 20 questionários, com 4 a 8 questões de escolha 

múltipla cada, Incluindo, no total, inclui 112 questões (Glascoe e Robertshaw, 2008). Para além 

disso, inclui uma história que promove o desenvolvimento da criança incentivando os seus pais a 

lerem para ela (Glascoe e Robertshaw, 2008). 

Foi concebido para ser preenchido por pais de crianças entre os 0 e os 7 anos e 11 meses e 

demora cerca de 5 minutos a preencher e 1 minuto a cotar, através de critérios de cotação simples: 

a falha num item sugere uma provável dificuldade no domínio a que esse item diz respeito. De 

qualquer forma, pode também ser preenchido por profissionais de saúde ou de educação, em 

contexto de entrevista aos pais ou de observação direta da criança (Glascoe e Robertshaw, 2008). 

De notar que os itens falhados em cada questionário correspondem ao percentil 16 no 

desenvolvimento da competência avaliada, o que está associado a uma forte probabilidade de 

dificuldades futuras sendo, por isso, considerados sinais de risco pelo que os autores sugerem 

referenciação para avaliação adicional do domínio em causa ou, caso os pais prefiram esperar e a 

criança tenha falhado apenas um item e não tenha itens falhados no mesmo domínio nos níveis 

anteriores, garantir a reavaliação com o PEDS:DM, cerca de 3 a 6 meses depois (Glascoe e 

Robertshaw, 2008). 

Trata-se de um instrumento rápido, fiável e preciso de rastreio do desenvolvimento em 

diferentes domínios: linguagem expressiva e recetiva, motricidade global e fina, autonomia, 

competências sócio-emocionais e, nas crianças mais velhas, competências pré-académicas e 

académicas. Cada item diz respeito a um determinado domínio do desenvolvimento e nem todos 

os domínios estão incluídos em cada um dos questionários – cada questionário avalia entre 4 a 8 

domínios o que faz com que determinados domínios deixem de ser avaliados mais cedo e outros 

só comecem a ser avaliados mais tarde (Glascoe e Robertshaw, 2008).  

Tabela 17 – Domínios do desenvolvimento avaliados pelo PEDS:DM 

Domínios do Desenvolvimento 

Linguagem Expressiva 
Linguagem Recetiva 
Motricidade Global 
Motricidade Fina 
Autonomia 
Competências Sócio-Emocionais 
Competências Pré-Académicas (Leitura e Matemática) 
Competências Académicas (Leitura e Matemática) 
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Dada a sua estrutura e divisão por faixas etárias, permite uma monitorização longitudinal do 

desenvolvimento e permite a identificação de áreas fortes e áreas fracas (Glascoe e Robertshaw, 

2008). 

Tabela 18 – Escalas do PEDS:DM, de acordo com a idade cronológica da criança 

Escala Idade Cronológica da Criança 

A 0 – 2 Meses 
B 3 – 4 Meses 
C 5 – 7 Meses 
D 8 – 10 Meses 
E 11 – 13 Meses 
F 14 – 16 Meses 
G 17 – 19 Meses 
H 20 – 22 Meses 
J 23 – 25 Meses 
K 2 Anos 2 Meses – 2 Anos 4 Meses 
L 2 Anos 5 Meses – 2 Anos 9 Meses 
M 2 Anos 10 Meses – 3 Anos 2 Meses 
N 3 Anos 3 Meses – 3 Anos 7 Meses 
P 3 Anos 8 Meses – 4 Anos 0 Meses 
Q 4 Anos 1 Mês – 4 Anos 5 Meses 
R 4 Anos 6 Meses – 4 Anos 10 Meses 
S 4 Anos 11 Meses – 5 Anos 5 Meses 
T 5 Anos 6 Meses – 6 Anos 0 Meses 
U 6 Anos 1 Mês – 6 Anos 11 Meses 
V 7 Anos 0 Meses – 7 Anos 11 Meses 

Conforme se pode verificar na Tabela 18, cada questionário é identificado com base numa 

letra, que corresponde a um intervalo etário. Desta forma, os pais não têm acesso à faixa etária 

que está a ser avaliada, de forma a evitar maior ansiedade dos pais durante o seu preenchimento 

(Glascoe e Robertshaw, 2008). 

O PEDS:DM foi construído com base em dois instrumentos de avaliação diagnóstica: The 

BRIGANCE Inventory of Early Development-II (IED-II) de Glascoe (2004) e The BRIGANCE 

Comprehensive Inventory of Basic Skills – Revised (CIBS-R) de Glascoe (1999) (Glascoe e 

Robertshaw, 2008). 

O IED-II é um instrumento de diagnóstico do desenvolvimento infantil, dos 0 aos 6 anos e 11 

meses, que inclui mais de mil itens relacionados com os diferentes domínios de desenvolvimento: 

motricidade grosseira e fina, linguagem recetiva e expressiva, aptidão académica que inclui leitura 

e cálculo, autonomia e competências sócio-emocionais. Foi estandardizado em 1978, nos EUA, 

com base numa amostra de 1156 crianças e famílias. Em 2003, foi atualizado e restandardizado 

numa amostra representativa do país, com uma amostra de 1171 famílias provenientes de 22 

estados. Os itens referentes ao intervalo entre os 0 e os 2 anos e, nas crianças mais velhas, os 

itens dos domínios das competências sócio-emocionais, da autonomia e da motricidade global 

foram estandardizados através da administração dos pais e administração profissional. Os 

restantes itens foram estandardizados através da administração direta (Glascoe e Robertshaw, 

2008). 
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O IED-II possui uma fiabilidade elevada, que varia entre 0.81 e 0.99 (na consistência interna, 

no teste-reste e na concordância inter-avaliadores), e a sua validade é também forte, entre 0.51 e 

0.87. A validade discrimativa é inferior a 0.05, em situações de prematuridade, risco psicosocial e 

de perturbações do desenvolvimento (Glascoe e Robertshaw, 2008). 

O CIBS-R é um instrumento de diagnóstico das competências académicas e pré-académicas. 

Foi concebido para ser utilizado desde o ensino pré-escolar até ao 6º ano de escolaridade. Para as 

crianças do pré-escolar, o CIBS-R foca-se nas competências motoras, grafomotoras, nos pré-

requisitos da leitura, na linguagem (compreensão e na expressão) e na autonomia. Para as 

crianças do 1º ao 6º ano, foca-se nas competências académicas, nomeadamente ao nível da 

leitura (análise fonética, vocabulário visual, compreensão leitora), da escrita (ortografia e escrita de 

frases) e da matemática (operações e problemas), da velocidade de processamento da informação 

e das competências de compreensão da linguagem (Glascoe e Robertshaw, 2008). 

Foi estandardizado recorrendo a uma amostra de 1121 crianças que frequentam escolas 

públicas dos EUA. Possui uma fiabilidade elevada (na consistência interna, no teste-reste e na 

concordância inter-avaliadores) - varia entre 0.71-0.94 - e a sua validade é também forte, entre 

0.48-0.84 relativamente a testes de aquisições académicas e entre 0.57-0.71 relativamente a testes 

de inteligência. A validade discriminativa é inferior a 0.01, em situações de desenvolvimento atípico 

(Glascoe e Robertshaw, 2008). 

A amostra de validação do PEDS:DM incluiu um total de 1619 crianças, tendo sido utilizada a 

totalidade da amostra de validação do IED-II (n=1171) e os dados das crianças entre os 5 e os 8 

anos da amostra de validação do CIBS-R (n=228) (Glascoe e Robertshaw, 2008). 

Após uma análise de regressão logística binária, foi selecionado um total de 112 itens, 

considerados aqueles com maior valor preditivo de dificuldade no desenvolvimento de determinada 

competência, correspondente a uma sensibilidade e especificidade iguais ou superiores a 0,7, para 

cada idade e cada domínio. Sempre que existia mais do que um item, o critério de escolha 

prendeu-se com a rapidez e facilidade de aplicação e a probabilidade de ser observável pelos pais. 

Nas situações em que não existiam itens disponíveis ou os existentes eram pouco discriminativos, 

os respetivos domínios deixaram de ser avaliados, o que ocorre sobretudo nas idades superiores 

(Glascoe e Robertshaw, 2008). 

A sensibilidade do PEDS:DM, relacionada com a identificação de crianças com sinais de risco 

de atraso de desenvolvimento (desempenho inferior ao percentil 16), varia entre 0.75 e os 0.88, de 

acordo com o domínio de desenvolvimento avaliado, e entre os 0.70 e os 0.96, de acordo com o 

intervalo etário. A sua especificidade, relacionada com a identificação de crianças classificadas 

como dentro da normalidade, varia entre os 0.81 e os 0.87, de acordo com o domínio de 
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desenvolvimento, e entre os 0.77 e os 0.93, de acordo com o intervalo etário (Glascoe e 

Robertshaw, 2008). 

A fiabilidade do PEDS:DM foi calculada relativamente à consistência interna, ao teste-reste e 

à concordância inter-avaliadores. A consistência interna, calculada pelo coeficiente de Guttman-

Lambda, é elevada, de cerca de 0.98, o que traduz a coesão dos itens de cada domínio. A 

fiabilidade teste-reteste, calculada pela reaplicação do instrumento, com uma semana de intervalo 

e pelo mesmo avaliador, a uma amostra de 75 crianças, foi também considerada elevada, de cerca 

0.98 a 0.99. A concordância inter-avaliadores, calculada através da aplicação do instrumento, por 

dois avaliadores distintos, a uma amostra de 77 crianças, variou entre os 0.82 e os 0.96. Para além 

disso, relativamente aos 67 itens que foram estandardizados tanto por administração profissional 

como por administração dos pais, a concordância obtida foi de 0.81, o que revela um elevado nível 

de concordância entre os dois tipos de administração (Glascoe e Robertshaw, 2008). 

Versão Portuguesa do Parents’ Evaluation of Developmental Status: Developmental Milestones  

Em 2011, Sargaço fez uma tradução do PEDS:DM para a língua portuguesa e levou a cabo a 

sua aplicação a uma amostra de 296 pais/mães de crianças entre os 0 e os 95 meses, no âmbito 

de um estudo exploratório, que visava também analisar a adesão dos pais a esta nova abordagem 

em termos de avaliação do desenvolvimento dos seus filhos e, simultaneamente, identificar 

dificuldades inerentes a este processo. 

Neste estudo, foi encontrada uma elevada percentagem de crianças com sinais de possível 

atraso no desenvolvimento, sobretudo nos domínios da motricidade fina e da linguagem, o que foi 

interpretado como preocupante mas a necessitar de uma confirmação posterior e possivelmente 

indissociável de questões de ordem cultural, relacionadas com a passagem do mesmo para outra 

cultura.  

Em 2013, no âmbito de um estudo de avaliação do impacto da aplicação de um programa de 

intervenção precoce, Goes fez também a tradução e adaptação do PEDS:DM. A versão final inclui 

pequenas alterações que foram discutidas com a autora e que estão relacionadas com o facto do 

PEDS:DM assumir como esperado um conjunto de competências académicas que não estão 

incluídas nos programas de pré-escolar em Portugal. Esta versão foi aplicada a uma amostra de 

151 pais/mães tendo sido encontrada uma percentagem elevada, não divulgada no estudo, de 

crianças com sinais de possível atraso de desenvolvimento, muito superior à do estudo original de 

validação do instrumento. Estes resultados terão sido discutidos com a autora, tendo sido 

considerado que o desempenho das crianças portuguesas é diferente do da amostra original 

devido às diferenças dos desafios propostos na educação pré-escolar nos dois países (Goes, 

2013). 
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Estes dois estudos, independentes mas reveladores de tendências idênticas, ou seja, a 

identificação de um número de crianças em risco muito superior ao esperado e aos dados 

existentes para a amostra americana, para a qual o instrumento foi estandardizado, levantam 

questões acerca da validade do construto do instrumento e da sua adequação à população 

portuguesa, sugerindo a necessidade de mais investigação. 

Propriedades psicométricas e validade de construto 

Nenhum instrumento de avaliação é 100% preciso e todos os instrumentos identificam 

erradamente crianças como consideradas de risco apesar de não o serem, e falham na 

identificação de crianças que estão, de facto, em risco (Perrin et a.l, 2011). No entanto, existem 

vários atributos a considerar na apreciação da qualidade dos instrumentos de avaliação, sendo os 

mais importantes a precisão (através da sensibilidade e da especificidade), a fidelidade (teste-

reteste, inter-examinador e de consistência interna) e a validade (concorrente e de construto). 

Segundo Salvia e colaboradores (in Pool e Horcade, 2011), a sensibilidade avalia a 

capacidade do instrumento para detetar pequenas diferenças entre grupos de crianças e, por isso, 

refere-se à proporção de crianças que têm, na realidade, uma alteração no seu desenvolvimento e 

que são corretamente identificadas pelo instrumento de rastreio (Perrin et al., 2011). Este valor 

deve estar entre os 70 e os 80% ou superior (AAP, 2006). 

Segundo Squires e colaboradores, em 1999 (in Pool e Horcade, 2011)., a especificidade 

avalia a proporção de crianças que são corretamente excluídas e, por isso, não identificadas pelo 

teste, por terem um desenvolvimento considerado adequado. Idealmente, este valor deve estar 

entre os 70 e os 80% mas, de preferência, mais perto dos 80% (AAP, 2006). 

A fidelidade consiste na capacidade de reproduzir um resultado de forma consistente, no 

tempo e no espaço, ou com avaliadores diferentes (Alexandre e Coluci, 2011). Pode ser estudada, 

entre outras formas, através da fidelidade teste-reste, da consistência interna e da fidelidade inter-

examinadores. 

A validade verifica se o instrumento mede exatamente o que se propõe a medir, ou seja, 

avalia a capacidade do instrumento de medir com precisão o que está a ser estudado (Alexandre e 

Coluci, 2011). A análise da validade inclui a validade preditiva, concorrente e de construto (Pilatti, 

Pedroso e Gutierrez, 2010). 

Segundo Barros, em 2002 (in Pilatti et al., 2010), a validade preditiva refere-se à possibilidade 

de predição de um comportamento futuro, sendo de referir que o instrumento apresenta uma 
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validade preditiva adequada se os dados obtidos com a sua aplicação se correlacionam 

significativamente com uma característica ou desempenho que se venha a verificar no futuro. 

De acordo com Barros, em 2002 (in Pilatti et al., 2010), a validade concorrente é analisada 

quando existe um instrumento conhecido e validado para avaliar a variável que se está a estudar. 

Sendo assim, aplica-se o instrumento já validado e o instrumento a validar e espera-se que os 

resultados obtidos em ambos se correlacionem significativamente entre si. 

Segundo Pasquali (1997, in Stelko-Pereira, Williams e Freitas, 2010), a análise da validade 

do construto de um instrumento visa relacionar as definições dos fatores que se pretendem avaliar 

com os itens do instrumento e uma das formas de análise de conteúdo envolve encaminhar as 

definições dos fatores que serão analisados com o instrumento e os itens do próprio instrumento 

para um conjunto de peritos na área de estudo. Estes peritos vão, individualmente, ajuizar se os 

itens são ou não adequados ao que se pretende avaliar com o instrumento. 

No processo de construção de questionários e escalas e durante a realização de uma 

adaptação cultural, um dos procedimentos para estudar a validade de construto consiste na 

avaliação do instrumento por um painel de peritos (Alexandre e Coluci, 2011). 

Uma das questões a ter em conta é o número de peritos a incluir no painel. Segundo Lynn, 

em 1986 (in Alexandre e Coluci, 2011), as recomendações variam entre um mínimo de cinco e um 

máximo de dez peritos mas outros autores sugerem de seis a vinte. 

Por outro lado, há que ter em conta os critérios de seleção dos membros desse painel. 

Segundo Grant, em 1997 (in Alexandre e Coluci, 2011), e Davis, em 1992 (in Alexandre e Coluci, 

2011), os critérios mais valorizados são: ter experiência clínica, publicar e pesquisar sobre o tema, 

ser perito na estrutura conceptual envolvida e ter conhecimento metodológico sobre a construção 

de questionários e escalas. 

Segundo Tilden, Nelson e May (1990, in Alexandre e Coluci, 2011), pode pedir-se aos peritos 

que avaliem o instrumento como um todo, verificando a sua abrangência, ou seja, se todos os 

domínios e conceitos foram adequadamente explorados pelos itens que compõem o instrumento, 

podendo, segundo Rubio, Berg-Weger, Tebb, Lee e Rauch, em 2003 (in Alexandre e Coluci, 2011), 

sugerir a inclusão ou eliminação de itens. 

Segundo Grant e Davis, em 1997 (in Alexandre e Coluci, 2011), pode também pedir-se aos 

peritos para fazerem uma análise individual dos itens, verificando a sua clareza – se estão 

compreensíveis e se expressam adequadamente o que se espera medir – e/ou a sua pertinência – 

se os itens refletem os conceitos envolvidos e se são relevantes e adequados ao que se pretende 
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avaliar. Basicamente, os peritos, individualmente, ajuízam se os itens do instrumento se referem ou 

não àquilo que se pretende avaliar através do instrumento (Stelko-Pereira et al., 2010). 

A validade do construto é quantificada pelo grau de concordância entre os peritos, sendo a 

medida mais simples e comummente utilizada, a percentagem de concordância que consiste no 

quociente entre número de participantes que concordam e o número total de participantes 

(Alexandre e Coluci, 2011). 

Para Hartmann (1997, in Wynd, Schmidt e Schaefer, 2003) e House, House e Campbell 

(1981, in Wynd, Schmidt e Schaefer, 2003), a percentagem de concordância considerada 

necessária é de 70%, a considerada adequada é de 80% e a considerada boa é de 90%. No 

entanto, vários autores alertam para a importância de se considerar o número de peritos na 

definição da taxa de concordância considerada aceitável. Assim, com a participação de cinco ou 

menos peritos, todos devem concordar para ser representativo. No caso de seis ou mais, 

recomenda-se uma taxa de concordância não inferior a 78%. (Polit e Beck, 2006, in Alexandre e 

Coluci, 2011). 

Tendo em conta os resultados obtidos por Sargaço, em 2011, e por Goes, em 2013, 

considerou-se pertinente fazer um estudo da validade do construto do PEDS:DM. 

METODOLOGIA 

Participantes 

Participaram, neste estudo, sete especialistas em desenvolvimento infantil que compõem o 

painel de peritos: cinco pediatras do neurodesenvolvimento, uma psicóloga educacional e uma 

terapeuta da fala. Este painel foi selecionado com base nos seguintes critérios: formação de base 

em domínios diretamente relacionados com o desenvolvimento infantil; experiência clínica no 

âmbito das perturbações do desenvolvimento com um mínimo de três anos; contacto regular com 

instrumentos de rastreio e avaliação do desenvolvimento infantil. 

Segue-se uma descrição sumária de cada um dos especialistas consultados: 

Pediatra 1 – Pediatra do Neurodesenvolvimento com 20 anos de experiência clínica em 

hospital público e em clínica privada, diretora de centro de neurodesenvolvimento em hospital 

distrital público há 3 anos, docente na pós-graduação “Neurodesenvolvimento em Pediatria”. 

Ligada à Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21 desde a sua fundação. Acreditada 

pela ARICD - Association for Research in Infant and Child Development para utilização das escalas 

de desenvolvimento infantil de Ruth Griffiths; 
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Pediatra 2 – Pediatra do Neurodesenvolvimento com 17 anos de experiência clínica em 

hospital central público e em clínica privada e docente na pós-graduação “Neurodesenvolvimento 

em Pediatria”. Ligada à Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21 desde a sua 

fundação. Acreditada pela ARICD - Association for Research in Infant and Child Development para 

utilização das escalas de desenvolvimento infantil de Ruth Griffiths; 

Pediatra 3 – Pediatra do Neurodesenvolvimento com 3 anos de experiência clínica em 

hospital distrital público. Pós-graduada em “Neurodesenvolvimento em Pediatria”; 

Pediatra 4 - Pediatra do Neurodesenvolvimento com 3 anos de experiência clínica em 

hospital distrital público. Acreditada pela ARICD - Association for Research in Infant and Child 

Development para utilização das escalas de desenvolvimento infantil de Ruth Griffiths. Pós-

graduada em “Neurodesenvolvimento em Pediatria”; 

Pediatra 5 - Pediatra do Neurodesenvolvimento com 3 anos de experiência clínica em 

hospital distrital público. Pós-graduada em “Neurodesenvolvimento em Pediatria”; 

Terapeuta da Fala 1 – Terapeuta da Fala com 17 anos de experiência clínica em clínica 

privada e em hospital distrital público. Licenciada em Psicologia há 3 anos. Docente na pós-

graduação “Neurodesenvolvimento em Pediatria”. Acreditada pela ARICD - Association for 

Research in Infant and Child Development para utilização das escalas de desenvolvimento infantil 

de Ruth Griffiths; 

Psicóloga 1 – Psicóloga Educacional com 23 anos de experiência em clínica privada e em 

hospital distrital público. Ligada à Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21 desde a 

sua fundação. Docente na pós-graduação “Neurodesenvolvimento em Pediatria”. 

Procedimentos 

Após contacto pessoal com cada um dos participantes e explicação dos objetivos do presente 

estudo, inquirindo sobre o seu eventual interesse em participar, foi construída uma grelha incluindo 

todos os itens das escalas do PEDS:DM, as respostas que seriam consideradas aceitáveis para 

cada item e a indicação do domínio e da faixa etária a que pertencem (ver anexo V). Cada um dos 

itens tinha associada uma escala de classificação com três niveis (“adequada”, “possível” ou 

“inadequada”) relativa à sua inclusão no respetivo domínio de desenvolvimento ou na respetiva 

faixa etária. Assim, os peritos teriam que considerar, relativamente a cada item, se a sua inclusão 

num determinado domínio do desenvolvimento seria “adequada”, “possivel” ou “inadequada”, 

realizando o mesmo procedimento para as diversas faixas etárias. 
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Pediu-se a cada um dos especialistas que preenchesse esta grelha, individualmente, 

acrescentando os comentários que considerasse oportunos, sendo, posteriormente introduzidos os 

dados no Programa Estatistico SPSS versão 20.0 e analisadas as frequências de resposta e o grau 

de concordância entre peritos. 

Apresentação dos Resultados 

ANÁLISE DOS PERITOS RELATIVAMENTE AO DOMÍNIO QUE CADA ITEM AVALIA 

De forma a caracterizarmos a medida em que os peritos consideraram a adequação de cada 

item ao domínio em que está incluído na versão original do instrumento, analisámos a percentagem 

de concordância dos peritos, considerando a soma das respostas “adequado” e “possível” como 

aceitáveis. 

Segue-se a tabela referente aos itens com concordância unânime, ou seja, de 100%: 

Tabela 19 – Itens com concordância de 100%, em relação ao domínio a que pertencem 

Item Domínio 

A6 - O seu bebé tenta manter a cabeça equilibrada? Respostas aceitáveis: Um pouco; Sim Motricidade Global 

A8 - Quando sorri para o seu bebé, ele/a sorri para si? Respostas aceitáveis: Às vezes; A maioria das vezes 
Competências 
Sócio-Emocionais 

B3 - O seu bebé faz sons especiais quando está feliz? Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim 
Linguagem 
Expressiva 

B8 - O seu bebé sorri ou faz sons para chamar a atenção? Respostas aceitáveis: Às vezes; A maioria das 
vezes 

Competências 
Sócio-Emocionais 

C3 - O seu bebé “fala” ou faz sons quando segura um brinquedo ou quando vê um animal doméstico? 
Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim 

Linguagem 
Expressiva 

D1 - O seu bebé costuma explorar objetos apenas com o dedo indicador? Respostas aceitáveis: Sim Motricidade Fina 
D3 - Quantos sons diferentes, tais como “ma”, “ba”, “da” ou “ga”, diz o seu bebé? Respostas aceitáveis: 2 
ou mais 

Linguagem 
Expressiva 

D6 - O seu bebé consegue mover-se a gatinhar ou a rastejar sobre o rabo? Respostas aceitáveis: Às vezes; 
Sim 

Motricidade Global 

D8 - O seu bebé gosta quando você esconde a cara e de seguida a mostra outra vez (esconder e mostrar 
várias vezes)? Respostas aceitáveis: Sim 

Competências 
Sócio-Emocionais 

E2 - Quando diz coisas ao seu bebé como “Onde está o biberão?”, ele olha à volta parecendo procurar? 
Respostas aceitáveis: A maioria das vezes 

Linguagem Recetiva 

E3 - O seu bebé junta muitos sons como se estivesse a falar? Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim 
Linguagem 
Expressiva 

E6 - Se agarrar apenas uma mão do seu bebé, ele/a consegue dar alguns passos? Respostas aceitáveis: 
Sim 

Motricidade Global 

E7 - O seu bebé consegue beber (e não chupar/sugar) de uma chávena? Respostas aceitáveis: Sim Autonomia 
F6 - O seu filho/a consegue andar sem cair muito? Respostas aceitáveis: Não cai quase nunca Motricidade Global 
F8 - O seu filho/a olha para outras crianças quando estão a fazer algo e depois tenta imitá-las? Respostas 
aceitáveis: Muitas vezes 

Competências 
Sócio-Emocionais 

G2 - Pergunte ao seu filho/a: “Onde estão os teus olhos?... “Onde está o teu nariz?”, “…pés?”, 
“…cabelo?”, “…boca?” e “…orelhas?”. Quantas partes do corpo são identificadas corretamente pelo seu 
filho/a? Respostas aceitáveis: 2 ou mais 

Linguagem Recetiva 

G3 - O seu filho/a tenta chamar a atenção mostrando/apontando coisas? Respostas aceitáveis: Às vezes; A 
maioria das vezes 

Linguagem 
Expressiva 

G6 - O seu filho/a tenta saltar embora os dois pés não saiam do chão? Respostas aceitáveis: Os pés ficam 
no chão; Um ou ambos os pés saem do chão 

Motricidade Global 

G7 - Quando está a vestir a sua criança ela ajuda, estendendo um braço ou levantando um pé? Respostas 
aceitáveis: A maioria das vezes 

Autonomia 

G8 - Quando o seu filho/a está com outras crianças tenta fazer coisas com elas, como dar-lhes de comer, 
dar-lhes beijos ou até mesmo empurrá-las ou tirar-lhes os brinquedos? Respostas aceitáveis: Sim 

Competências 
Sócio-Emocionais 

H1 - A sua criança tenta rabiscar com lápis ou marcadores? Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim Motricidade Fina 
H2 - Pergunte ao seu filho/a: “Onde estão os teus olhos?... “Onde está o teu nariz?”, “…pés?”, 
“…cabelo?”, “…boca?” e “…orelhas?”. Quantas partes do corpo são identificadas corretamente pelo seu 
filho/a? Respostas aceitáveis: 2 ou mais 

Linguagem Recetiva 

H3 - Pergunte ao seu filho/a: “Que é isto?” e mostre-lhe coisas como uma colher, um copo, uma boneca, 
um carro, uma caixa, um lápis, uma bolacha, uma cadeira ou uma luz. Quantos objetos destes ou outros é 

Linguagem 
Expressiva 
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que o seu filho/a consegue nomear? Respostas aceitáveis: 2 ou mais 
H6 - O seu filho/a tenta saltar embora os dois pés não saiam do chão? Respostas aceitáveis: Um ou ambos 
os pés saem do chão 

Motricidade Global 

H7 - Quando está a vestir a sua criança ela tenta colocar um braço numa manga da camisola ou um pé 
numa perna das calças? Respostas aceitáveis: Sim 

Autonomia 

J1 - A sua criança tenta rabiscar com lápis ou marcadores? Respostas aceitáveis: Sim Motricidade Fina 
J2 - Pergunte ao seu filho/a: “Onde estão os teus olhos?... “Onde está o teu nariz?”, “…pés?”, 
“…cabelo?”, “…boca?” e “…orelhas?”. Quantas partes do corpo são identificadas corretamente pelo seu 
filho/a? Respostas aceitáveis: 3 ou mais 

Linguagem Recetiva 

J3 - Pergunte ao seu filho/a: “Que é isto?” e mostre-lhe coisas como uma colher, um copo, uma boneca, 
um carro, uma caixa, um lápis, uma bolacha, uma cadeira ou uma luz. Quantos objetos destes ou outros é 
que o seu filho/a consegue nomear? Respostas aceitáveis: 5 ou mais 

Linguagem 
Expressiva 

J6 - Como é que o seu filho/a sobe as escadas (degraus)? Respostas aceitáveis: Sobe sozinha; Agarra-se ao 
corrimão ou precisa de apoio numa mão 

Motricidade Global 

J7 - A sua criança ajuda a arrumar os brinquedos? Respostas aceitáveis: Às vezes; A maioria das vezes Autonomia 
K1 - A sua criança tenta escrever com lápis ou marcadores? Respostas aceitáveis: Sim Motricidade Fina 
K2 - Mostre um livro ao seu filho/a e peça-lhe “Aponta a parte da frente” ou “Onde está a parte da 
frente?”. Experimente novamente com “atrás”, “cima” e “baixo”. Quantas destas palavras é que o seu 
filho/a sabe? Respostas aceitáveis: Todas 

Linguagem Recetiva 

K3 - Pergunte ao seu filho/a: “Que é isto?” e mostre-lhe coisas como uma colher, um copo, uma boneca, 
um carro, uma caixa, um lápis, uma bolacha, uma cadeira ou uma luz. Quantos objetos destes ou outros é 
que o seu filho/a consegue nomear? Respostas aceitáveis: 8 ou mais 

Linguagem 
Expressiva 

K6 - Quando o seu filho/a tenta correr, levanta cada pé um pouco do chão, mesmo que caia de seguida? 
Respostas aceitáveis: A maioria das vezes 

Motricidade Global 

K7 - A sua criança ajuda a arrumar os brinquedos? Respostas aceitáveis: A maioria das vezes Autonomia 
K8 - O seu filho/a tenta brincar com outras crianças que já estão a brincar? Respostas aceitáveis: Um 
pouco; Sim 

Competências 
Sócio-Emocionais 

L1 - A sua criança rabisca com lápis ou marcadores sem sair muito dos limites da folha? Respostas 
aceitáveis: Sim 

Motricidade Fina 

L3 - Quando o seu filho/a fala, quantas palavras consegue juntar de cada vez? Respostas aceitáveis: 2 ou 
mais 

Linguagem 
Expressiva 

L7 - A sua criança consegue despir roupa que esteja desapertada, como umas calças ou um casaco? 
Respostas aceitáveis: A maioria das vezes 

Autonomia 

L8 - O seu filho/a finge que realiza tarefas adultas como cuidar de um bebé, varrer, conduzir ou cozinhar? 
Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim 

Competências 
Sócio-Emocionais 

M1 - A sua criança rabisca com lápis ou marcadores sem sair muito dos limites da folha? Respostas 
aceitáveis: Sim 

Motricidade Fina 

M2 - Aponte para as imagens dos gatos e das bolas e diga ”Mostra-me uma coisa grande. Agora mostra-
me uma coisa pequena.” Que é que o seu filho reconhece? Respostas aceitáveis: Reconhece os dois 

Linguagem Recetiva 

M3 - Quando o seu filho/a fala com outras pessoas, quanto é que elas entendem o que ele/a diz? 
Respostas aceitáveis: Cerca de metade; Quase tudo 

Linguagem 
Expressiva 

M7 - A sua criança é capaz de enfiar os sapatos? Respostas aceitáveis: Sim, normalmente no pé correto Autonomia 
M8 - O seu filho/a consegue brincar bem com um grupo de crianças? Se sim, por quanto tempo? 
Respostas aceitáveis: 15-20 minutos 

Competências 
Sócio-Emocionais 

N1 - A sua criança consegue desenhar uma pessoa com algumas destas partes: cabeça, pernas, braços, 
olhos? Respostas aceitáveis: 1 parte; 2 ou mais partes 

Motricidade Fina 

N3 - Pergunte ao seu filho/a “Para que servem as tesouras?” e “Para que serve o frigorífico ou o 
congelador?”. O seu filho/a utilizou palavras como cortar e pôr a comida fria ou para fazer gelo? 
Respostas aceitáveis: 1 resposta certa; 2 respostas certas 

Linguagem 
Expressiva 

N6 - Como é que o seu filho/a desce as escadas (degraus)? Respostas aceitáveis: Muda de pé em cada 
degrau (passada alternada) 

Motricidade Global 

P1 - A sua criança consegue desenhar uma pessoa com algumas destas partes: cabeça, pernas, braços, 
olhos, corpo, nariz, orelhas, mãos? Respostas aceitáveis: 4 ou mais partes 

Motricidade Fina 

P6 - Como é que o seu filho/a desce as escadas (degraus)? Respostas aceitáveis: Muda de pé em cada 
degrau (passada alternada) 

Motricidade Global 

Q1 - Peça ao seu filho/a que desenhe um triângulo como o que está na outra folha. Consegue desenhá-lo? 
Respostas aceitáveis: Sim 

Motricidade Fina 

Q4 - Diga ao seu filho/a “Quero que me mostres como contas. Pronto? Um, …” (não diga mais nada). Até 
que número é que ele/a consegue contar? Respostas aceitáveis: 2; 3 ou mais 

Matemática 

Q5 - Mostre as letras do alfabeto e pergunte ao seu filho/a “Onde está o A? Onde está o X?” Onde está o 
O?”. Continue a perguntar até que ele/a aponte duas ou três corretamente. Como é que ele/a fez? 
Respostas aceitáveis: Apontou 1 corretamente; Apontou 2 ou mais corretamente 

Leitura 

Q6 - O seu filho/a consegue dar três passos, colocando um pé à frente do outro, com o calcanhar de um 
dos pés a tocar na ponta do outro? Respostas aceitáveis: Sim, sem muitos movimentos dos braços 

Motricidade Global 

Q7 - A sua criança consegue vestir-se sozinha? Respostas aceitáveis: Quase por completo; Sim, e consegue 
apertar os botões e fechar os fechos 

Autonomia 

Q8 - Quando o seu filho/a brinca, tenta não magoar os outros? Se os companheiros se magoam parece 
preocupado/a? Respostas aceitáveis: Sim 

Competências 
Sócio-Emocionais 

R2 - Diga ao seu filho/a “Mostra-me os teus joelhos” ou “Onde estão os teus joelhos?”. Experimente 
novamente com “queixo” e “unhas”. Quantas partes do corpo são identificadas corretamente pelo seu 
filho/a? Respostas aceitáveis: 2 ou mais 

Linguagem Recetiva 

R4 - Peça ao seu filho/a que lhe dê 2 coisas (por exemplo, brinquedos, moedas, livros). Depois peça 1, 3, 5 
e 4 coisas. O seu filho/a dá-lhe o números correto de coisas de cada vez? Respostas aceitáveis: Sim 

Matemática 

R5 - Aponte uma letra do alfabeto e pergunte ao seu filho/a “Que letra é esta?”. Continue com as outras 
letras para ver se o seu filho/a nomeia pelo menis uma corretamente. Qual a resposta do seu filho/a? 

Leitura 
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Respostas aceitáveis: Diz 1 ou mais corretamente 

R8 - O seu filho/a obedece às regras quando está em grupo? Respostas aceitáveis: A maioria das vezes 
Competências 
Sócio-Emocionais 

S4 - Mostre a imagem dos trondos e aponte para o número 5. Diga ao seu filho/a “Diz-me quando é”. Diga 
o mesmo apontando para o número 6 e depois para o número 7. Quantos é que o seu filho/a disse 
corretamente? Respostas aceitáveis: Todos 

Matemática 

S5 - Mostre as letras do alfabeto e pergunte ao seu filho/a “Que letra é esta?”. Quantas letras é que o seu 
filho/a consegue nomear corretamente? Respostas aceitáveis: 8 ou mais 

Leitura 

T4 - Aponte para o 8 e pergunte ao seu filho/a “que número é este?”. De seguida, aponte para o 7, o 9 e o 
10. Quantos é que ele/a consegue nomear corretamente? Respostas aceitáveis: 3 ou mais 

Matemática 

U1 - Aponte para o triângulo e diga “desenha isto”. Como fica o desenho? Respostas aceitáveis: Todas as 
linhas se unem corretamente 

Motricidade Fina 

U4 - Diga ao seu filho/a “A Susana tem 3 peixes grandes e 5 peixes pequenos. Quantos peixes tem a 
Susana?”. Que respondeu? Respostas aceitáveis: 8 

Matemática 

U5 - Aponte a palavra “Saída” e diga “O que diz aqui?”. Depois aponte para a palavra “Perigo”, “Atenção” 
e “Veneno” e peça ao seu filho/a que as leia. Quantas palavras é que ele/a consegue ler? Respostas 
aceitáveis: 1; 2; 3; 4 

Leitura 

Segue-se a tabela referente aos itens com boa concordância, ou seja, superior a 90%: 

Tabela 20 – Itens com concordância superior a 90%, em relação ao domínio a que pertencem 

Item Domínio Adequado Possível Inadequado 

A3 - O seu bebé faz algum som além do choro? Respostas aceitáveis: Sim Linguagem 
Expressiva 

0.85 0.14 0 

B1 - As mãos do seu bebé estão abertas e não fechadas, a maior parte 
do tempo? Respostas aceitáveis: Sim 

Motricidade 
Fina 

0.85 0.14 0 

C1 - Quando o seu bebé segura um brinquedo em cada mão, olha para 
uma mão e depois para a outra? Respostas aceitáveis: Sim 

Motricidade 
Fina 

0.85 0.14 0 

C2 - Quando diz ao seu bebé coisas como “Anda cá”, ele estende os 
braços? Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim 

Linguagem 
Recetiva 

0.85 0.14 0 

D2 - Quando diz o nome do seu bebé, ele pára e olha para si? Respostas 
aceitáveis: A maioria das vezes 

Linguagem 
Recetiva 

0.85 0.14 0 

E1 - O seu bebé consegue apertar um brinquedo para que faça ruído – 
ou tenta fazê-lo? Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim 

Motricidade 
Fina 

0.85 0.14 0 

F1 - A sua criança consegue desembrulhar um alimento ou um 
brinquedo que está envolvido de uma forma muito solta? Respostas 
aceitáveis: A maioria das vezes 

Motricidade 
Fina 

0.71 0.28 0 

F7 - A sua criança consegue descalçar-se sozinha se você desapertar os 
atacadores ou abrir o velcro ou molas dos sapatos? Respostas 
aceitáveis: A maioria das vezes 

Autonomia 0.85 0.14 0 

F8 - O seu filho/a olha para outras crianças quando estão a fazer algo e 
depois tenta imitá-las? Respostas aceitáveis: Muitas vezes 

Competências 
Sócio-

Emocionais 
1 0 0 

G1 - A sua criança consegue empilhar blocos (cubos)? Se sim, quantos 
empilha? Respostas aceitáveis: 3 ou mais blocos 

Motricidade 
Fina 

0.85 0.14 0 

H8 - O seu filho/a olha para as caras das pessoas para procurar pistas 
de como se estão a sentir? Ele/a dá conta de quando alguém se sente 
irritado, triste ou contente? Respostas aceitáveis: Sim 

Competências 
Sócio-

Emocionais 
0.85 0.14 0 

J8 - O seu filho/a utiliza dois brinquedos em conjunto, como por 
exemplo, leva uma boneca a passear num carro, usa um camião para 
levar coisas ou faz com que uma boneca leve um peluche (ex. animal) a 
passear? Respostas aceitáveis: Sim, usa dois brinquedos juntos 

Competências 
Sócio-

Emocionais 
0.71 0.28 0 

L2 - Pergunte ao seu filho/a: “Onde está a tua cabeça?... “Onde estão as 
tuas pernas?”, “…braços?”, “…dedos?”, “…dentes?”, “…polegares?” e 
“…dedos dos pés?”. Quantas partes do corpo são identificadas 
corretamente pelo seu filho/a? Respostas aceitáveis: 3 ou mais 

Linguagem 
Recetiva 

0.85 0.14 0 

L6 - O seu filho/a consegue dar dois passos para trás? Respostas 
aceitáveis: Sim 

Motricidade 
Global 

0.85 0.14 0 

M6 - O seu filho/a consegue aguentar em cada pé durante um segundo? 
Respostas aceitáveis: Sim 

Motricidade 
Global 

0.85 0.14 0 

N7 - A sua criança utiliza a casa de banho sem que seja preciso dizer-
lhe? Respostas aceitáveis: A maioria das vezes 

Autonomia 0.85 0.14 0 

N8 - O seu filho/a gosta de fazer favores ou gosta de surpreender, 
ajudando? Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim 

Competências 
Sócio-

Emocionais 
0.85 0.14 0 

P8 - O seu filho/a parece saber o que é bom comportamento e mau 
comportamento? Respostas aceitáveis: Sim 

Competências 
Sócio-

Emocionais 
0.85 0.14 0 

R1 - A sua criança consegue escrever alguma letra do alfabeto? 
Respostas aceitáveis: 1 letra; 2 ou mais letras 

Motricidade 
Fina 

0.85 0.14 0 

S1 - Peça ao seu filho/a que escreva os números (1, 2, 3, 4 e assim 
sucessivamente). Quantos consegue escrever? Respostas aceitáveis: 3 
ou mais números 

Motricidade 
Fina 

0.71 0.28 0 
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S3 - Aponte para as imagens dos ratos, dentes e pés. Pergunte ao seu 
filho/a “O que são?”. Ele/a responde, utilizando as palavras que os 
adultos usam? Respostas aceitáveis: Sim 

Linguagem 
Expressiva 

0.85 0.14 0 

S8 - O seu filho/a consegue jogar jogos com regras, como jogos de 
mesa ou cartas, jogos de bola ou à macaca? Respostas aceitáveis: Sim 

Competências 
Sócio-

Emocionais 
0.71 0.28 0 

T2 - Pergunte ao seu filho/a “Onde estão os teus calcanhares?”, 
“tornozelos?”, “ombros?” e “cotovelos?”. Quantas partes do corpo são 
identificadas corretamente pelo seu filho/a? Respostas aceitáveis: 3 ou 
mais 

Linguagem 
Recetiva 

0.85 0.14 0 

T7 - Pergunte ao seu filho/a “Como se chama a tua mãe?” ou “Como se 
chama o teu pai?” (ou outro prestador de cuidados, se necessário). Qual 
é a resposta? Respostas aceitáveis: Diz o nome e o apelido; Diz o nome ou 
o apelido mas não os dois 

Autonomia 0.85 0.14 0 

U2 - Pergunte ao seu filho/a “Onde está a tua anca?”, “pulso?” e 
“cintura?”. Quantas partes do corpo são identificadas corretamente pelo 
seu filho/a? Respostas aceitáveis: 1; 2 ou mais 

Linguagem 
Recetiva 

0.85 0.14 0 

U7 - Pergunte ao seu filho/a “Qual é a tua morada?” e “Em que cidade 
(ou terra) vives?”. Baseado na resposta dele/a, outra pessoa saberia 
como chegar? Respostas aceitáveis: Talvez; Sim 

Autonomia 0.71 0.28 0 

V1 - Diga ao seu filho/a “Por favor escreve estas palavras” (certifique-se 
que o seu filho/a não vê as palavras enquanto você as lê. Dê-lhe tempo 
para escrever cada palavra): “dar, livro, vaca, usar, somar”. Quantas 
palavras escreveu corretamente? Respostas aceitáveis: 2-3; 4-5 

Motricidade 
Fina 

0.85 0.14 0 

V2 - Diga ao seu filho/a “Vou dizer-te 4 palavras. Uma das palavras não 
pertence ao grupo. Ouve atentamente e diz-me qual a palavra que não 
pertence: chocolate/açucar/giz/pão.” Experimente novamente com “casa 
de banho/comboio/cozinha/sala” e com 
“irmão/assistente/escada/vizinho”. O seu filho respondeu giz, comboio e 
escada? Respostas aceitáveis: Sim; Algumas 

Linguagem 
Recetiva 

0.85 0.14 0 

V4 - Mostre os problemas de matemática e peça ao seu filho/a para os 
resolver. Quantos é que ele/a consegue resolver corretamente? 3+2=     
8-3=     12+5=     16-9= Respostas aceitáveis: 3; 4 

Matemática 0.85 0.14 0 

V5 - Aponte para o sinal que diz “Alarme de incêndio” e diga ao seu 
filho/a “Podes ler o que diz aqui, por favor?”. Faça o mesmo com as 
palavras “Entrada proibida”, “Atenção escola” e “Proibido fumar”. 
Quantas palavras leu corretamete (e pareceu entender o significado)? 
Respostas aceitáveis: 1; 2; 3; 4 

Leitura 0.71 0.28 0 

Segue-se a tabela referente aos itens com concordância adequada, ou seja, superior a 80%: 

Tabela 21 – Itens com concordância superior a 80%, em relação ao domínio a que pertencem 

Item Domínio Adequado Possível Inadequado 

B6 - Quando colocado de lado o seu bebé é capaz de rodar para a posição 
de costas (de barriga para cima)? Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim 

Motricidade 
Global 

0.85 0 0.14 

B7 - O seu bebé abre a boca quando vê o biberão, o peito ou a chupeta? 
Respostas aceitáveis: Sim 

Autonomia 0.71 0.14 0.14 

C7 - Se tentar dar mais comida do que aquela que o seu bebé deseja, ele 
mantém os lábios cerrados ou vira a cara? Respostas aceitáveis: Sim 

Autonomia 0.57 0.28 0.14 

D7 - O seu bebé tenta alcançar/agarrar os brinquedos que estão fora do 
seu alcance? Respostas aceitáveis: Sim 

Autonomia 0.28 0.57 0.14 

F2 - Se estender a sua mão e pedir ao seu filho/a que lhe dê algo, ele/a dá, 
mesmo que não seja a coisa correta? Respostas aceitáveis: A maioria das 
vezes 

Linguagem 
Recetiva 

0.85 0 0.14 

F3 - Se der ao seu filho/a algo que ele/a gosta muito, ele/a acena com a 
cabeça ou diz que “sim”? Respostas aceitáveis: A maioria das vezes 

Linguagem 
Expressiva 

0.71 0.14 0.14 

P7 - Pergunte ao seu filho/a “Como te chamas… qual é o teu nome 
completo?”. Qual é a resposta? Respostas aceitáveis: Diz o seu nome e 
apelido 

Autonomia 0.85 0 0.14 

Q2 - Aponte para os cubos coloridos e peça ao seu filho/a “Mostra-me 
algo vermelho”. Depois diga “Mostra-me algo azul”. Tente também com 
“verde”, “amarelo”, “laranja”, “roxo (violeta)”, “branco”, “preto”, 
“castanho”, cor-de-rosa” e “cinzento”. Quantas cores consegue identificar 
corretamente? Respostas aceitáveis: Todas 

Linguagem 
Recetiva 

0.85 0 0.14 

Q3 - O seu filho/a utiliza palavras que se referem ao tempo, como 
“manhã”, “tarde”, “ontem” ou “manhã”? Respostas aceitáveis: Algumas; 
Todas 

Linguagem 
Expressiva 

0.57 0.28 0.14 

R7 - A sua criança brinca ou trabalha com um pequeno grupo de crianças 
pelo menos 20 minutos? Respostas aceitáveis: Sim 

Autonomia 0.71 0.14 0.14 

S2 - Diga ao seu filho/a “Põe as mãos em cima da cabeça”. Em seguida, 
diga “Põe os dedos debaixo dos olhos”. Depois aponte para uma folha 
deste livro e diga “Mostra-me o meio (centro) da folha”. E, em seguida, 
diga “Mostra-me o canto da folha”. Quantas é que o seu filho resolveu 

Linguagem 
Recetiva 

0.71 0.14 0.14 
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corretamente? Respostas aceitáveis: Todas 
S7 - Quanto tempo é que a sua criança se consegue entreter sozinha (sem 
televisão ou jogos de vídeo)? Respostas aceitáveis: 15 minutos ou mais 

Autonomia 0.71 0.14 0.14 

T1 - Peça ao seu filho/a que escreva as letras do alfabeto, começando com 
a “A”. Quantas letras consegue escrever pela ordem correta? Respostas 
aceitáveis: 3 ou mais letras 

Motricidade 
Fina 

0.71 0.14 0.14 

T3 - Diga ao seu filho/a “Quero que me digas o alfabeto ou o abecedário 
(ABC)”. Quantas letras consegue o seu filho/a dizer ou cantar antes de 
cometer um erro? Respostas aceitáveis: 16-25; Todas 

Linguagem 
Expressiva 

0.57 0.28 0.14 

Considerando o facto de, segundo Lynn, em 1986 (in Alexandre e Coluci, 2011) e Polit e 

Beck, em 2006 (in Alexandre e Coluci, 2011), se recomendar uma taxa de concordância não 

inferior a 78% em painéis com seis ou mais peritos, como é caso deste painel, segue-se a tabela 

referente aos itens com concordância inferior a 80% e, por isso, não aceitáveis: 

Tabela 22 – Itens com concordância inferior a 80%, em relação ao domínio a que pertencem 

Item Domínio Adequado Possível Inadequado 

A1 - O seu bebé olha para as mãos? Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim Motricidade 
Fina 

0.42 0.14 0.42 

A2 - Quando olha de frente para o seu bebé, ele olha para você, mesmo 
que seja por pouco tempo? Respostas aceitáveis: Sim 

Linguagem 
Recetiva 

0.42 0.14 0.42 

B2 - O seu bebé parece ficar excitado ao ver o biberão ou o peito? 
Respostas aceitáveis: Sim 

Linguagem 
Recetiva 

0.42 0.28 0.28 

C6 - Se o seu bebé estiver deitado de barriga para cima, consegue 
passar um brinquedo de uma mão para a outra? Respostas aceitáveis: Às 
vezes; Sim 

Motricidade 
Global 

0.28 0.42 0.28 

C8 - Quando faz cócegas ao seu bebé, ele/a gosta? Respostas aceitáveis: 
Às vezes; A maioria das vezes 

Competências 
Sócio-

Emocionais 
0.71 0 0.28 

E8 - O seu bebé procura coisas novas para brincar e tenta perceber 
como funcionam – como brinquedos que tenham botões ou que fazem 
sons quando são apertados? Respostas aceitáveis: Muitas vezes 

Competências 
Sócio-

Emocionais 
0.28 0.42 0.28 

N2 - Se pedir ao seu filho para fazer duas coisas, ele lembra-se de fazer 
as duas? Experimente pedir-lhe isto: “Levanta-te e põe o brinquedo em 
cima da cadeira” ou “Dá-me o livro e põe as tuas mãos na cabeça”. 
Respostas aceitáveis: Sim, faz as duas 

Linguagem 
Recetiva 

0.71 0 0.28 

N4 - Se mostrar ao seu filho/a uma moeda e lhe perguntar “O que é 
isto?”, ele/a responde corretamente? Respostas aceitáveis: Sim, diz 
moeda ou dinheiro 

Matemática 0.42 0 0.57 

P2 - Se pedir ao seu filho/a para fazer três coisas, ele lembra-se de fazer 
as três? Experimente pedir-lhe isto: “Levanta-te, bate palmas e volta a 
sentar-te na cadeira” ou “Toca no teu nariz, dá-me o livro e põe o 
brinquedo em cima da cadeira”. Respostas aceitáveis: Sim, faz as três 

Linguagem 
Recetiva 

0.71 0 0.28 

P3 - Mostre ao seu filho/a a história “Menina Irritada” e diga “Aponta-me 
a primeira palavra”. De seguida peça “Aponta-me a última palavra”. O 
que é que ele/a faz? Respostas aceitáveis: Reconhece a primeira ou a última 
palavra; Reconhece a primeira e a última palavra 

Linguagem 
Expressiva 

0.57 0 0.42 

P5 - Se disser ao seu filho/a “Ouve as palavras que te vou dizer e diz-me 
se são iguais ou não: Mola-Bola. São iguais ou não?”. De seguida, diga 
“Cão-Cão. São iguais ou não?”. Depois experimente com “Vaca-Faca” e 
“Luta-Lupa”. A quantas responde corretamente? Respostas aceitáveis: 
Todas 

Leitura 0.28 0.28 0.42 

R3 - Diga ao seu filho/a “Ouve e repete o que te vou dizer: A Maria gosta 
de atirar e apanhar a bola”. Se o seu filho/a se enganar, experimente 
novamente “Ouve e repete o que te vou dizer: O João lê bons livros, 
sempre que pode”. Como é que ele/a respondeu? Respostas aceitáveis: 
Não cometeu nenhum erro, pelo menos numa das frases 

Linguagem 
Expressiva 

0.57 0.14 0.28 

T5 - Diga ao seu filho/a “Vou-te ler uma história. Quando acabar quero 
que tu me contes a história a mim.”. Leia a história dos patos e, quando 
acabar, diga “Conta-me a história que acabaste de ouvir”. O que é que o 
seu filho/a consegue contar? Respostas aceitáveis: As 3 partes (princípio, 
meio e fim) 

Leitura 0.28 0.28 0.42 

U3 - Aponte para a imagem e diga ao seu filho/a “Quero que repitas o 
que te vou dizer: Os cães são bons animais de estimação mas precisam 
de muito amor.” Se o seu filho/a cometer algum erro (ordem incorreta ou 
faltarem palavras), aponte para a imagem do nadador e diga “Quero que 
repitas o que te vou dizer: A menina foi nadar para o lago com as 
amigas”. Como é que ele/a respondeu? Respostas aceitáveis: Não 
cometeu nenhum erro, pelo menos numa das frases 

Linguagem 
Expressiva 

0.57 0.14 0.28 
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Conforme é possível verificar, relativamente ao domínio em que se inserem, existem catorze 

itens que não obtiveram o grau de concordância aceitável e, destes, houve seis itens considerados 

inadequados relativamente ao domínio a que se referem por mais de 40% dos especialistas 

consultados, sendo um deles considerado inadequado por mais de 50% dos especialistas. 

Se analisarmos por domínio, 50% dos itens considerados não aceitáveis para o domínio em 

que se inserem estão relacionados com a linguagem, seja ela recetiva ou expressiva e 21% estão 

relacionados com as pré-competências académicas (matemática e leitura). Os restantes estão 

incluídos na área motora (global e fina) e nas competências sócio-emocionais. 

ANÁLISE DOS PERITOS RELATIVAMENTE À FAIXA ETÁRIA EM QUE CADA ITEM ESTÁ 

INSERIDO 

Do mesmo modo, de forma a caracterizarmos a adequação de cada item à faixa etária em 

que se insere, analisámos a percentagem de concordância dos peritos, considerando a soma das 

respostas “adequado” e “possível” como aceitáveis. Segue-se a tabela referente aos itens com 

concordância unânime, ou seja, de 100%: 

Tabela 23 – Itens com concordância de 100%, em relação à faixa etária em que se inserem 

Item Faixa etária 

B3 - O seu bebé faz sons especiais quando está feliz? Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim 3-4M 
D3 - Quantos sons diferentes, tais como “ma”, “ba”, “da” ou “ga”, diz o seu bebé? Respostas aceitáveis: 2 ou 
mais 

8-10M 

D7 - O seu bebé tenta alcançar/agarrar os brinquedos que estão fora do seu alcance? Respostas aceitáveis: Sim 8-10M 
D8 - O seu bebé gosta quando você esconde a cara e de seguida a mostra outra vez (esconder e mostrar várias 
vezes)? Respostas aceitáveis: Sim 

8-10M 

E1 - O seu bebé consegue apertar um brinquedo para que faça ruído – ou tenta fazê-lo? Respostas aceitáveis: Às 
vezes; Sim 

11-13M 

E3 - O seu bebé junta muitos sons como se estivesse a falar? Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim 11-13M 
E8 - O seu bebé procura coisas novas para brincar e tenta perceber como funcionam – como brinquedos que 
tenham botões ou que fazem sons quando são apertados? Respostas aceitáveis: Muitas vezes 

11-13M 

G3 - O seu filho/a tenta chamar a atenção mostrando/apontando coisas? Respostas aceitáveis: Às vezes; A 
maioria das vezes 

17-19M 

G7 - Quando está a vestir a sua criança ela ajuda, estendendo um braço ou levantando um pé? Respostas 
aceitáveis: A maioria das vezes 

17-19M 

G8 - Quando o seu filho/a está com outras crianças tenta fazer coisas com elas, como dar-lhes de comer, dar-
lhes beijos ou até mesmo empurra-las ou tirar-lhes os brinquedos? Respostas aceitáveis: Sim 

17-19M 

H2 - Pergunte ao seu filho/a: “Onde estão os teus olhos?... “Onde está o teu nariz?”, “…pés?”, “…cabelo?”, 
“…boca?” e “…orelhas?”. Quantas partes do corpo são identificadas corretamente pelo seu filho/a? Respostas 
aceitáveis: 2 ou mais 

20-22M 

H3 - Pergunte ao seu filho/a: “Que é isto?” e mostre-lhe coisas como uma colher, um copo, uma boneca, um 
carro, uma caixa, um lápis, uma bolacha, uma cadeira ou uma luz. Quantos objetos destes ou outros é que o 
seu filho/a consegue nomear? Respostas aceitáveis: 2 ou mais 

20-22M 

H7 - Quando está a vestir a sua criança ela tenta colocar um braço numa manga da camisola ou um pé numa 
perna das calças? Respostas aceitáveis: Sim 

20-22M 

J1 - A sua criança tenta rabiscar com lápis ou marcadores? Respostas aceitáveis: Sim 23-25M 
J3 - Pergunte ao seu filho/a: “Que é isto?” e mostre-lhe coisas como uma colher, um copo, uma boneca, um 
carro, uma caixa, um lápis, uma bolacha, uma cadeira ou uma luz. Quantos objetos destes ou outros é que o 
seu filho/a consegue nomear? Respostas aceitáveis: 5 ou mais 

23-25M 

J6 - Como é que o seu filho/a sobe as escadas (degraus)? Respostas aceitáveis: Sobe sozinha; Agarra-se ao 
corrimão ou precisa de apoio numa mão 

23-25M 

J8 - O seu filho/a utiliza dois brinquedos em conjunto, como por exemplo, leva uma boneca a passear num 
carro, usa um camião para levar coisas ou faz com que uma boneca leve um peluche (ex. animal) a passear? 
Respostas aceitáveis: Sim, usa dois brinquedos juntos 

23-25M 

L3 - Quando o seu filho/a fala, quantas palavras consegue juntar de cada vez? Respostas aceitáveis: 2 ou mais 2A5M-2A9M 
M1 - A sua criança rabisca com lápis ou marcadores sem sair muito dos limites da folha? Respostas aceitáveis: 
Sim 

2A10M-3A2M 

U1 - Aponte para o triângulo e diga “desenha isto”. Como fica o desenho? Respostas aceitáveis: Todas as linhas 
se unem corretamente 

6A1M-6A11M 
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U3 - Aponte para a imagem e diga ao seu filho/a “Quero que repitas o que te vou dizer: Os cães são bons 
animais de estimação mas precisam de muito amor. Se o seu filho/a cometer algum erro (ordem incorreta ou 
faltarem palavras), aponte para a imagem do nadador e diga “Quero que repitas o que te vou dizer: A menina foi 
nadar para o lago com as amigas”. Como é que ele/a respondeu? Respostas aceitáveis: Não cometeu nenhum 
erro, pelo menos numa das frases 

6A1M-6A11M 

V4 - Mostre os problemas de matemática e peça ao seu filho/a para os resolver. Quantos é que ele/a consegue 
resolver corretamente? 3+2=     8-3=     12+5=     16-9= Respostas aceitáveis: 3; 4 

7A-7A11M 

V5 - Aponte para o sinal que diz “Alarme de incêndio” e diga ao seu filho/a “Podes ler o que diz aqui, por 
favor?”. Faça o mesmo com as palavras “Entrada proibida”, “Atenção escola” e “Proibido fumar”. Quantas 
palavras leu corretamete (e pareceu entender o significado)? Respostas aceitáveis: 1; 2; 3; 4 

7A-7A11M 

Segue-se a tabela referente aos itens com boa concordância, ou seja, superior a 90%: 

Tabela 24 – Itens com concordância superior a 90%, em relação à faixa etária em que se inserem 

Item Faixa etária Adequado Possível Inadequado 

A2 - Quando olha de frente para o seu bebé, ele olha para você, mesmo 
que seja por pouco tempo? Respostas aceitáveis: Sim 

0-2M 0.85 0.14 0 

A8 - Quando sorri para o seu bebé, ele/a sorri para si? Respostas 
aceitáveis: Às vezes; A maioria das vezes 

0-2M 0.57 0.42 0 

B1 - As mãos do seu bebé estão abertas e não fechadas, a maior parte 
do tempo? Respostas aceitáveis: Sim 

3-4M 0.71 0.28 0 

B2 - O seu bebé parece ficar excitado ao ver o biberão ou o peito? 
Respostas aceitáveis: Sim 

3-4M 0.71 0.28 0 

B7 - O seu bebé abre a boca quando vê o biberão, o peito ou a chupeta? 
Respostas aceitáveis: Sim 

3-4M 0.85 0.14 0 

B8 - O seu bebé sorri ou faz sons para chamar a atenção? Respostas 
aceitáveis: Às vezes; A maioria das vezes 

3-4M 0.85 0.14 0 

C1 - Quando o seu bebé segura um brinquedo em cada mão, olha para 
uma mão e depois para a outra? Respostas aceitáveis: Sim 

5-7M 0.85 0.14 0 

C2 - Quando diz ao seu bebé coisas como “Anda cá”, ele estende os 
braços? Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim 

5-7M 0.57 0.42 0 

C3 - O seu bebé “fala” ou faz sons quando segura um brinquedo ou 
quando vê um animal doméstico? Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim 

5-7M 0.71 0.28 0 

C6 - Se o seu bebé estiver deitado de barriga para cima, consegue 
passar um brinquedo de uma mão para a outra? Respostas aceitáveis: Às 
vezes; Sim 

5-7M 0.85 0.14 0 

C7 - Se tentar dar mais comida do que aquela que o seu bebé deseja, ele 
mantém os lábios cerrados ou vira a cara? Respostas aceitáveis: Sim 

5-7M 0.57 0.42 0 

C8 - Quando faz cócegas ao seu bebé, ele/a gosta? Respostas aceitáveis: 
Às vezes; A maioria das vezes 

5-7M 0.85 0.14 0 

D1 - O seu bebé costuma explorar objetos apenas com o dedo 
indicador? Respostas aceitáveis: Sim 

8-10M 0.57 0.42 0 

D2 - Quando diz o nome do seu bebé, ele pára e olha para si? Respostas 
aceitáveis: A maioria das vezes 

8-10M 0.85 0.14 0 

D6 - O seu bebé consegue mover-se a gatinhar ou a rastejar sobre o 
rabo? Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim 

8-10M 0.42 0.57 0 

E2 - Quando diz coisas ao seu bebé como “Onde está o biberão?”, ele 
olha à volta parecendo procurar? Respostas aceitáveis: A maioria das 
vezes 

11-13M 0.71 0.28 0 

E6 - Se agarrar apenas uma mão do seu bebé, ele/a consegue dar alguns 
passos? Respostas aceitáveis: Sim 

11-13M 0.28 0.71 0 

E7 - O seu bebé consegue beber (e não chupar/sugar) de uma chávena? 
Respostas aceitáveis: Sim 

11-13M 0.57 0.42 0 

F1 - A sua criança consegue desembrulhar um alimento ou um 
brinquedo que está envolvido de uma forma muito solta? Respostas 
aceitáveis: A maioria das vezes 

14-16M 0.85 0.14 0 

F2 - Se estender a sua mão e pedir ao seu filho/a que lhe dê algo, ele/a 
dá, mesmo que não seja a coisa correta? Respostas aceitáveis: A maioria 
das vezes 

14-16M 0.85 0.14 0 

F3 - Se der ao seu filho/a algo que ele/a gosta muito, ele/a acena com a 
cabeça ou diz que “sim”? Respostas aceitáveis: A maioria das vezes 

14-16M 0.57 0.42 0 

F6 - O seu filho/a consegue andar sem cair muito? Respostas aceitáveis: 
Não cai quase nunca 

14-16M 0.42 0.57 0 

F7 - A sua criança consegue descalçar-se sozinha se você desapertar os 
atacadores ou abrir o velcro ou molas dos sapatos? Respostas 
aceitáveis: A maioria das vezes 

14-16M 0.42 0.57 0 

F8 - O seu filho/a olha para outras crianças quando estão a fazer algo e 
depois tenta imitá-las? Respostas aceitáveis: Muitas vezes 

14-16M 0.71 0.28 0 

G1 - A sua criança consegue empilhar blocos (cubos)? Se sim, quantos 
empilha? Respostas aceitáveis: 3 ou mais blocos 

17-19M 0.85 0.14 0 

G2 - Pergunte ao seu filho/a: “Onde estão os teus olhos?... “Onde está o 
teu nariz?”, “…pés?”, “…cabelo?”, “…boca?” e “…orelhas?”. Quantas 
partes do corpo são identificadas corretamente pelo seu filho/a? 

17-19M 0.71 0.28 0 
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Respostas aceitáveis: 2 ou mais 
G6 - O seu filho/a tenta saltar embora os dois pés não saiam do chão? 
Respostas aceitáveis: Os pés ficam no chão; Um ou ambos os pés saem do 
chão 

17-19M 0.57 0.42 0 

H1 - A sua criança tenta rabiscar com lápis ou marcadores? Respostas 
aceitáveis: Às vezes; Sim 

20-22M 0.85 0.14 0 

H6 - O seu filho/a tenta saltar embora os dois pés não saiam do chão? 
Respostas aceitáveis: Um ou ambos os pés saem do chão 

20-22M 0.85 0.14 0 

H8 - O seu filho/a olha para as caras das pessoas para procurar pistas 
de como se estão a sentir? Ele/a dá conta de quando alguém se sente 
irritado, triste ou contente? Respostas aceitáveis: Sim 

20-22M 0.57 0.42 0 

J2 - Pergunte ao seu filho/a: “Onde estão os teus olhos?... “Onde está o 
teu nariz?”, “…pés?”, “…cabelo?”, “…boca?” e “…orelhas?”. Quantas 
partes do corpo são identificadas corretamente pelo seu filho/a? 
Respostas aceitáveis: 3 ou mais 

23-25M 0.85 0.14 0 

J7 - A sua criança ajuda a arrumar os brinquedos? Respostas aceitáveis: 
Às vezes; A maioria das vezes 

23-25M 0.71 0.28 0 

K3 - Pergunte ao seu filho/a: “Que é isto?” e mostre-lhe coisas como 
uma colher, um copo, uma boneca, um carro, uma caixa, um lápis, uma 
bolacha, uma cadeira ou uma luz. Quantos objetos destes ou outros é 
que o seu filho/a consegue nomear? Respostas aceitáveis: 8 ou mais 

2A2M-2A4M 0.85 0.14 0 

K7 - A sua criança ajuda a arrumar os brinquedos? Respostas aceitáveis: 
A maioria das vezes 

2A2M-2A4M 0.85 0.14 0 

K8 - O seu filho/a tenta brincar com outras crianças que já estão a 
brincar? Respostas aceitáveis: Um pouco; Sim 

2A2M-2A4M 0.71 0.28 0 

L1 - A sua criança rabisca com lápis ou marcadores sem sair muito dos 
limites da folha? Respostas aceitáveis: Sim 

2A5M-2A9M 0.57 0.42 0 

L6 - O seu filho/a consegue dar dois passos para trás? Respostas 
aceitáveis: Sim 

2A5M-2A9M 0.57 0.42 0 

L7 - A sua criança consegue despir roupa que esteja desapertada, como 
umas calças ou um casaco? Respostas aceitáveis: A maioria das vezes 

2A5M-2A9M 0.71 0.28 0 

L8 - O seu filho/a finge que realiza tarefas adultas como cuidar de um 
bebé, varrer, conduzir ou cozinhar? Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim 

2A5M-2A9M 0.85 0.14 0 

M2 - Aponte para as imagens dos gatos e das bolas e diga ”Mostra-me 
uma coisa grande. Agora mostra-me uma coisa pequena.” Que é que o 
seu filho reconhece? Respostas aceitáveis: Reconhece os dois 

2A10M-3A2M 0.85 0.14 0 

M3 - Quando o seu filho/a fala com outras pessoas, quanto é que elas 
entendem o que ele/a diz? Respostas aceitáveis: Cerca de metade; Quase 
tudo 

2A10M-3A2M 0.71 0.28 0 

M6 - O seu filho/a consegue aguentar em cada pé durante um segundo? 
Respostas aceitáveis: Sim 

2A10M-3A2M 0.42 0.57 0 

M7 - A sua criança é capaz de enfiar os sapatos? Respostas aceitáveis: 
Sim, normalmente no pé correto 

2A10M-3A2M 0.28 0.71 0 

M8 - O seu filho/a consegue brincar bem com um grupo de crianças? Se 
sim, por quanto tempo? Respostas aceitáveis: 15-20 minutos 

2A10M-3A2M 0.42 0.57 0 

N2 - Se pedir ao seu filho para fazer duas coisas, ele lembra-se de fazer 
as duas? Experimente pedir-lhe isto: “Levanta-te e põe o brinquedo em 
cima da cadeira” ou “Dá-me o livro e põe as tuas mãos na cabeça”. 
Respostas aceitáveis: Sim, faz as duas 

3A3M-3A7M 0.85 0.14 0 

N6 - Como é que o seu filho/a desce as escadas (degraus)? Respostas 
aceitáveis: Muda de pé em cada degrau (passada alternada) 

3A3M-3A7M 0.71 0.28 0 

N7 - A sua criança utiliza a casa de banho sem que seja preciso dizer-
lhe? Respostas aceitáveis: A maioria das vezes 

3A3M-3A7M 0.57 0.42 0 

N8 - O seu filho/a gosta de fazer favores ou gosta de surpreender, 
ajudando? Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim 

3A3M-3A7M 0.85 0.14 0 

P2 - Se pedir ao seu filho/a para fazer três coisas, ele lembra-se de fazer 
as três? Experimente pedir-lhe isto: “Levanta-te, bate palmas e volta a 
sentar-te na cadeira” ou “Toca no teu nariz, dá-me o livro e põe o 
brinquedo em cima da cadeira”. Respostas aceitáveis: Sim, faz as três 

3A8M-4A 0.42 57,1% 0 

P6 - Como é que o seu filho/a desce as escadas (degraus)? Respostas 
aceitáveis: Muda de pé em cada degrau (passada alternada) 

3A8M-4A 0.85 0.14 0 

P7 - Pergunte ao seu filho/a “Como te chamas… qual é o teu nome 
completo?”. Qual é a resposta? Respostas aceitáveis: Diz o seu nome e 
apelido 

3A8M-4A 0.57 0.42 0 

P8 - O seu filho/a parece saber o que é bom comportamento e mau 
comportamento? Respostas aceitáveis: Sim 

3A8M-4A 0.85 0.14 0 

Q1 - Peça ao seu filho/a que desenhe um triângulo como o que está na 
outra folha. Consegue desenhá-lo? Respostas aceitáveis: Sim 

4A1M-4A5M 0.57 0.42 0 

Q2 - Aponte para os cubos coloridos e peça ao seu filho/a “Mostra-me 
algo vermelho”. Depois diga “Mostra-me algo azul”. Tente também com 
“verde”, “amarelo”, “laranja”, “roxo (violeta)”, “branco”, “preto”, 
“castanho”, cor-de-rosa” e “cinzento”. Quantas cores consegue 
identificar corretamente? Respostas aceitáveis: Todas 

4A1M-4A5M 0.71 0.28 0 

Q3 - O seu filho/a utiliza palavras que se referem ao tempo, como 
“manhã”, “tarde”, “ontem” ou “manhã”? Respostas aceitáveis: Algumas; 

4A1M-4A5M 0.71 0.28 0 
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Todas 
Q4 - Diga ao seu filho/a “Quero que me mostres como contas. Pronto? 
Um, …” (não diga mais nada). Até que número é que ele/a consegue 
contar? Respostas aceitáveis: 2; 3 ou mais 

4A1M-4A5M 0.85 0.14 0 

Q6 - O seu filho/a consegue dar três passos, colocando um pé à frente 
do outro, com o calcanhar de um dos pés a tocar na ponta do outro? 
Respostas aceitáveis: Sim, sem muitos movimentos dos braços 

4A1M-4A5M 0.71 0.28 0 

Q7 - A sua criança consegue vestir-se sozinha? Respostas aceitáveis: 
Quase por completo; Sim, e consegue apertar os botões e fechar os fechos 

4A1M-4A5M 0.42 0.57 0 

Q8 - Quando o seu filho/a brinca, tenta não magoar os outros? Se os 
companheiros se magoam parece preocupado/a? Respostas aceitáveis: 
Sim 

4A1M-4A5M 0.85 0.14 0 

R1 - A sua criança consegue escrever alguma letra do alfabeto? 
Respostas aceitáveis: 1 letra; 2 ou mais letras 

4A6M-4A10M 0.42 0.57 0 

R2 - Diga ao seu filho/a “Mostra-me os teus joelhos” ou “Onde estão os 
teus joelhos?”. Experimente novamente com “queixo” e “unhas”. 
Quantas partes do corpo são identificadas corretamente pelo seu 
filho/a? Respostas aceitáveis: 2 ou mais 

4A6M-4A10M 0.85 0.14 0 

R3 - Diga ao seu filho/a “Ouve e repete o que te vou dizer: A Maria gosta 
de atirar e apanhar a bola”. Se o seu filho/a se enganar, experimente 
novamente “Ouve e repete o que te vou dizer: O João lê bons livros, 
sempre que pode”. Como é que ele/a respondeu? Respostas aceitáveis: 
Não cometeu nenhum erro, pelo menos numa das frases 

4A6M-4A10M 0.71 0.28 0 

R4 - Peça ao seu filho/a que lhe dê 2 coisas (por exemplo, brinquedos, 
moedas, livros). Depois peça 1, 3, 5 e 4 coisas. O seu filho/a dá-lhe o 
números correto de coisas de cada vez? Respostas aceitáveis: Sim 

4A6M-4A10M 0.57 0.42 0 

R5 - Aponte uma letra do alfabeto e pergunte ao seu filho/a “Que letra é 
esta?”. Continue com as outras letras para ver se o seu filho/a nomeia 
pelo menis uma corretamente. Qual a resposta do seu filho/a? Respostas 
aceitáveis: Diz 1 ou mais corretamente 

4A6M-4A10M 0.71 0.28 0 

R7 - A sua criança brinca ou trabalha com um pequeno grupo de 
crianças pelo menos 20 minutos? Respostas aceitáveis: Sim 

4A6M-4A10M 0.85 0.14 0 

R8 - O seu filho/a obedece às regras quando está em grupo? Respostas 
aceitáveis: A maioria das vezes 

4A6M-4A10M 0.71 0.28 0 

S1 - Peça ao seu filho/a que escreva os números (1, 2, 3, 4 e assim 
sucessivamente). Quantos consegue escrever? Respostas aceitáveis: 3 
ou mais números 

4A11M-5A5M 0.42 0.57 0 

S2 - Diga ao seu filho/a “Põe as mãos em cima da cabeça”. Em seguida, 
diga “Põe os dedos debaixo dos olhos”. Depois aponte para uma folha 
deste livro e diga “Mostra-me o meio (centro) da folha”. E, em seguida, 
diga “Mostra-me o canto da folha”. Quantas é que o seu filho resolveu 
corretamente? Respostas aceitáveis: Todas 

4A11M-5A5M 0.71 0.28 0 

S4 - Mostre a imagem dos trondos e aponte para o número 5. Diga ao 
seu filho/a “Diz-me quando é”. Diga o mesmo apontando para o número 
6 e depois para o número 7. Quantos é que o seu filho/a disse 
corretamente? Respostas aceitáveis: Todos 

4A11M-5A5M 0.71 0.28 0 

S5 - Mostre as letras do alfabeto e pergunte ao seu filho/a “Que letra é 
esta?”. Quantas letras é que o seu filho/a consegue nomear 
corretamente? Respostas aceitáveis: 8 ou mais 

4A11M-5A5M 0.42 0.57 0 

S7 - Quanto tempo é que a sua criança se consegue entreter sozinha 
(sem televisão ou jogos de vídeo)? Respostas aceitáveis: 15 minutos ou 
mais 

4A11M-5A5M 0.57 0.42 0 

S8 - O seu filho/a consegue jogar jogos com regras, como jogos de 
mesa ou cartas, jogos de bola ou à macaca? Respostas aceitáveis: Sim 

4A11M-5A5M 0.57 0.42 0 

T1 - Peça ao seu filho/a que escreva as letras do alfabeto, começando 
com a “A”. Quantas letras consegue escrever pela ordem correta? 
Respostas aceitáveis: 3 ou mais letras 

5A6M-6A 0.57 0.42 0 

T2 - Pergunte ao seu filho/a “Onde estão os teus calcanhares?”, 
“tornozelos?”, “ombros?” e “cotovelos?”. Quantas partes do corpo são 
identificadas corretamente pelo seu filho/a? Respostas aceitáveis: 3 ou 
mais 

5A6M-6A 0.85 0.14 0 

T3 - Diga ao seu filho/a “Quero que me digas o alfabeto ou o abecedário 
(ABC)”. Quantas letras consegue o seu filho/a dizer ou cantar antes de 
cometer um erro? Respostas aceitáveis: 16-25; Todas 

5A6M-6A 0.28 0.71 0 

T4 - Aponte para o 8 e pergunte ao seu filho/a “que número é este?”. De 
seguida, aponte para o 7, o 9 e o 10. Quantos é que ele/a consegue 
nomear corretamente? Respostas aceitáveis: 3 ou mais 

5A6M-6A 0.85 0.14 0 

T5 - Diga ao seu filho/a “Vou-te ler uma história. Quando acabar quero 
que tu me contes a história a mim.”. Leia a história dos patos e, quando 
acabar, diga “Conta-me a história que acabaste de ouvir”. O que é que o 
seu filho/a consegue contar? Respostas aceitáveis: As 3 partes (princípio, 
meio e fim) 

5A6M-6A 0.85 0.14 0 

T7 - Pergunte ao seu filho/a “Como se chama a tua mãe?” ou “Como se 
chama o teu pai?” (ou outro prestador de cuidados, se necessário). Qual 
é a resposta? Respostas aceitáveis: Diz o nome e o apelido; Diz o nome ou 

5A6M-6A 0.85 0.14 0 
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o apelido mas não os dois 
U2 - Pergunte ao seu filho/a “Onde está a tua anca?”, “pulso?” e 
“cintura?”. Quantas partes do corpo são identificadas corretamente pelo 
seu filho/a? Respostas aceitáveis: 1; 2 ou mais 

6A1M-6A11M 0.85 0.14 0 

U4 - Diga ao seu filho/a “A Susana tem 3 peixes grandes e 5 peixes 
pequenos. Quantos peixes tem a Susana?”. Que respondeu? Respostas 
aceitáveis: 8 

6A1M-6A11M 0.85 0.14 0 

U7 - Pergunte ao seu filho/a “Qual é a tua morada?” e “Em que cidade 
(ou terra) vives?”. Baseado na resposta dele/a, outra pessoa saberia 
como chegar? Respostas aceitáveis: Talvez; Sim 

6A1M-6A11M 0.42, 0.57 0 

V2 - Diga ao seu filho/a “Vou dizer-te 4 palavras. Uma das palavras não 
pertence ao grupo. Ouve atentamente e diz-me qual a palavra que não 
pertence: chocolate/açucar/giz/pão. Experimente novamente com  casa 
de banho/comboio/cozinha/sala e com irmão/assistente/escada/vizinho. 
O seu filho respondeu giz, comboio e escada? Respostas aceitáveis: Sim; 
Algumas 

7A-7A11M 0.71 0.28 0 

Segue-se a tabela referente aos itens com concordância adequada, ou seja, superior a 80%: 

Tabela 25 – Itens com concordância superior a 80%, em relação à faixa etária em que se inserem 

Item Faixa etária Adequado Possível Inadequado 

A3 - O seu bebé faz algum som além do choro? Respostas aceitáveis: Sim 0-2M 0.57 0.28 0.14 
A6 - O seu bebé tenta manter a cabeça equilibrada? Respostas aceitáveis: 
Um pouco; Sim 

0-2M 0.57 0.28 0.14 

A7 - O seu bebé abre a boca quando vê o biberão, o peito ou a chupeta? 
Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim 

0-2M 0.42 0.42 0.14 

B6 - Quando colocado de lado o seu bebé é capaz de rodar para a 
posição de costas (de barriga para cima)? Respostas aceitáveis: Às vezes; 
Sim 

3-4M 0.42 0.42 0.14 

K1 - A sua criança tenta escrever com lápis ou marcadores? Respostas 
aceitáveis: Sim 

2A2M-2A4M 0.85 0 0.14 

K2 - Mostre um livro ao seu filho/a e peça-lhe “Aponta a parte da frente” 
ou “Onde está a parte da frente?”. Experimente novamente com “atrás”, 
“cima” e “baixo”. Quantas destas palavras é que o seu filho/a sabe? 
Respostas aceitáveis: Todas 

2A2M-2A4M 0.42 0.42 0.14 

K6 - Quando o seu filho/a tenta correr, levanta cada pé um pouco do 
chão, mesmo que caia de seguida? Respostas aceitáveis: A maioria das 
vezes 

2A2M-2A4M 0.85 0 0.14 

L2 - Pergunte ao seu filho/a: “Onde está a tua cabeça?... “Onde estão as 
tuas pernas?”, “…braços?”, “…dedos?”, “…dentes?”, “…polegares?” e 
“…dedos dos pés?”. Quantas partes do corpo são identificadas 
corretamente pelo seu filho/a? Respostas aceitáveis: 3 ou mais 

2A5M-2A9M 0.71 0.14 0.14 

N1 - A sua criança consegue desenhar uma pessoa com algumas destas 
partes: cabeça, pernas, braços, olhos? Respostas aceitáveis: 1 parte; 2 ou 
mais partes 

3A3M-3A7M 0.85 0 0.14 

N3 - Pergunte ao seu filho/a “Para que servem as tesouras?” e “Para que 
serve o frigorífico ou o congelador?”. O seu filho/a utilizou palavras 
como cortar e pôr a comida fria ou para fazer gelo? Respostas aceitáveis: 
1 resposta certa; 2 respostas certas 

3A3M-3A7M 0.57 0.28 0.14 

P1 - A sua criança consegue desenhar uma pessoa com algumas destas 
partes: cabeça, pernas, braços, olhos, corpo, nariz, orelhas, mãos? 
Respostas aceitáveis: 4 ou mais partes 

3A8M-4A 0.85 0 0.14 

P5 - Se disser ao seu filho/a “Ouve as palavras que te vou dizer e diz-me 
se são iguais ou não: Mola-Bola. São iguais ou não?”. De seguida, diga 
“Cão-Cão. São iguais ou não?”. Depois experimente com “Vaca-Faca” e 
“Luta-Lupa”. A quantas responde corretamente? Respostas aceitáveis: 
Todas 

3A8M-4A 0.57 0.28 0.14 

Q5 - Mostre as letras do alfabeto e pergunte ao seu filho/a “Onde está o 
A? Onde está o X?” Onde está o O?”. Continue a perguntar até que ele/A 
aponte duas ou três corretamente. Como é que ele/a fez? Respostas 
aceitáveis: Apontou 1 corretamente; Apontou 2 ou mais corretamente 

4A1M-4A5M 0.14 0.71 0.14 

S3 - Aponte para as irmagens dos ratos, dentes e pés. Pergunte ao seu 
filho/a “O que são?”. Ele/a responde, utilizando as palavras que os 
adultos usam? Respostas aceitáveis: Sim 

4A11M-5A5M 0.71 0.14 0.14 

U5 - Aponte a palavra “Saída” e diga “O que diz aqui?”. Depois aponte 
para a palavra “Perigo”, “Atenção” e “Veneno” e peça ao seu filho/a que 
as leia. Quantas palavras é que ele/a consegue ler? Respostas aceitáveis: 
1; 2; 3; 4 

6A1M-6A11M 0.14 0.71 0.14 

V1 - Diga ao seu filho/a “Por favor escreve estas palavras” (certifique-se 
que o seu filho/a não vê as palavras enquanto você as lê. Dê-lhe tempo 
para escrever cada palavra): “dar, livro, vaca, usar, somar”. Quantas 
palavras escreveu corretamente? Respostas aceitáveis: 2-3; 4-5 

7A-7A11M 0.71 0.14 0.14 
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Mais uma vez, considerando o facto de, segundo Lynn, em 1986 (in Alexandre e Coluci, 

2011), e Polit e Beck, em 2006 (in Alexandre e Coluci, 2011), se recomendar uma taxa de 

concordância não inferior a 78% em painéis com seis ou mais peritos, como é caso deste painel, 

segue-se a tabela referente aos itens com concordância inferior a 80% e, por isso, não aceitáveis: 

Tabela 26 – Itens com concordância inferior a 80%, em relação à faixa etária em que se inserem 

Item Faixa etária Adequado Possível Inadequado 

A1 - O seu bebé olha para as mãos? Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim 0-2M 0 0.57 0.42 
N4 - Se mostrar ao seu filho/a uma moeda e lhe perguntar “O que é isto?”, 
ele/a responde corretamente? Respostas aceitáveis: Sim, diz moeda ou 
dinheiro 

3A3M-3A7M 0.71 0 0.28 

P3 - Mostre ao seu filho/a a história “Menina Irritada” e diga “Aponta-me a 

primeira palavra”. De seguida peça “Aponta-me a última palavra”. O que é 

que ele/a faz? Respostas aceitáveis: Reconhece a primeira ou a última palavra; 

Reconhece a primeira e a última palavra 

3A8M-4A 0.42 0.28 0.28 

Conforme é possível verificar, relativamente à faixa etária em que se inserem, existem três 

itens que não obtiveram o grau de concordância aceitável e, destes, houve um item que foi 

considerado inadequado para a faixa etária em que se insere por mais de 40% dos especialistas 

consultados. Este item foi também considerado inadequado por uma percentagem semelhante de 

especialistas, relativamente ao domínio a que se refere. 

Discussão dos Resultados 

Este estudo teve como objetivo contribuir para a validação da tradução do PEDS:DM à 

população portuguesa, para que este possa ser um instrumento de eleição nos programas de 

vigilância do desenvolvimento infantil.  

A concretizar-se, este instrumento será uma opção prática e económica, dado que se trata de 

um instrumento fácil de preencher e de cotar, de rápida aplicação podendo, uma vez que assenta 

no relato dos pais sobre as competências das crianças, ser preenchido diretamente por estes ou 

em contexto de entrevista, ao mesmo tempo que, de uma forma indireta, lhes permite focar a 

atenção em aspetos particulares do desenvolvimento da criança, para os quais possivelmente 

poderiam não estar alerta. Poderá também constituir uma mais-valia na integração de dados 

resultantes da observação direta do especialista do desenvolvimento e das perceções dos pais 

sobre o comportamento e desenvolvimento da criança nos diversos contextos das suas rotinas 

dárias.  

No entanto, os resultados obtidos através da análise da validade de construto mostram que 

há ainda trabalho a fazer que poderá exigir a revisão da tradução de alguns itens e/ou a sua 

adaptação. 
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Relativamente ao domínio em que se inserem, existem catorze itens que não obtiveram o 

grau de concordância aceitável e, destes, houve seis itens considerados inadequados 

relativamente ao domínio a que se referem por mais de 40% dos especialistas consultados, sendo 

um deles considerado inadequado por mais de 50% dos especialistas. 

Se fizermos uma análise mais detalhada, 50% dos itens considerados não aceitáveis para o 

domínio em que se inserem estão relacionados com a linguagem, seja ela recetiva ou expressiva e 

21% estão relacionados com as pré-competências académicas (matemática e leitura). Os restantes 

estão incluídos na área motora (global e fina) e nas competências sócio-emocionais. 

Para tentarmos perceber se estes itens considerados inaceitáveis, por este painel de peritos 

surgem, noutros testes, como indicadores de avaliação do mesmo domínio, consultamos ainda 

outros testes de rastreio e de avaliação do desenvolvimento, sendo os resultados apresentados na 

tabela que se segue: 

Tabela 27 – Presença dos itens problemáticos em diferentes domínios noutros testes de desenvolvimento 

Item Outros testes 

A1 – O seu bebé olha para as mãos? Respostas 
aceitáveis: Às vezes; Sim 
 

Domínio:Motricidade Fina 

“Observa as próprias mãos” – ASQ Pessoal-Social 
“Holds up hand and look 73ti t” – CDR Fine Motor 
“Fixar as Mãos” – PDMS Motricidade Fina 
“Olha para as mãos e brinca com os dedos” – SGS Capacidades Manipulativas 
“Regard hands” – Denver II Personal-Social 

A2 – Quando olha de frente para o seu bebé, ele 
olha para você, mesmo que seja por pouco 
tempo? Respostas aceitáveis: Sim 
 

Domínio: Linguagem Recetiva 

“Reconhece visualmente a mãe” – EDMG Pessoal e Social 
“Foca face ou objecto na linha de visão e segue-o com os olhos num trajecto de 
90º” – SGS Capacidades Visuais 
“Observa uma pessoa que esteja perto dela por alguns segundos” – DOCS 
Cognição 
“Regard Face” – Denver II Personal-Social 

B2 – O seu bebé parece ficar excitado ao ver o 
biberão ou o peito? Respostas aceitáveis: Sim 
 

Domínio: Linguagem Recetiva 

“Reacts to sight of bottle or breast” – CDR Self-Help 

C6 – Se o seu bebé estiver deitado de barriga 
para cima, consegue passar um brinquedo de 
uma mão para a outra? Respostas aceitáveis: Às 
vezes; Sim 
 

Domínio: Motricidade Global 

“Passa um brinquedo de uma mão para a outra”- ASQ Resolução de Problemas  
“Transfers objects from one hand to the other” – CDI Fine Motor Scale 
“Passa um brinquedo ou um cubo de uma mão para a outra” – EDMG 
Realização 
“Transferir os cubos” – PDMS Motricidade Fina 
“Transfere objectos de uma mão para a outra” – SGS Capacidades 
Manipulativas 
“Pass cube” Denver II Fine Motor – Adaptive 
“Desloca um objecto de uma mão para a outra” – DOCS Motor 

C8 – Quando faz cócegas ao seu bebé, ele/a 
gosta? Respostas aceitáveis: Às vezes; A maioria 
das vezes 
 

Domínio: Competências Sócio-Emocionais 

“Diverte-se quando brincam com ele” – EMDG Pessoal e Social 
“Responde ao tratamento carinhoso” – SGS Capacidades de Interação Social – 
Comportamento Social 
“Ri-se à gargalhada em resposta às brincadeiras dos pais ou quando lhe fazem 
cócegas” – DOCS Social e Linguagem 

E8 – O seu bebé procura coisas novas para 
brincar e tenta perceber como funcionam – 
como brinquedos que tenham botões ou que 
fazem sons quando são apertados? Respostas 
aceitáveis: Muitas vezes 
 

Domínio: Competências Sócio-Emocionais 

“Explora as propriedades e possibilidades dos brinquedos e outros objectos com 
interesse” – SGS Capacidades de Interação Social – Jogo 

N2 – Se pedir ao seu filho para fazer duas 
coisas, ele lembra-se de fazer as duas? 
Experimente pedir-lhe isto: “Levanta-te e põe o 
brinquedo em cima da cadeira” ou “Dá-me o 
livro e põe as tuas mãos na cabeça”. Respostas 
aceitáveis: Sim, faz as duas 
 

Domínio: Linguagem Recetiva 

“Cumpre duas instruções simultâneas” – ASQ Comunicação 
“Follows two-part instructions, for 73ti t73e, “Go to your room and bring me….” – 
CDI Language Comprehension Scale 
“Segue ordem de 2 passos” – SGS Audição e Fala – Compreensão Auditiva 
“Segue uma instrução com duas ordens na ordem correta” – DOCS Linguagem 
e Cognição 
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N4 – Se mostrar ao seu filho/a uma moeda e lhe 
perguntar “O que é isto?”, ele/a responde 
corretamente? Respostas aceitáveis: Sim, diz 
moeda ou dinheiro 
 

Domínio: Matemática 

“Identifica “dinheiro”, “moeda” ou “euro” – EDMG Raciocínio Prático 
“Identifica o dinheiro” – DOCS Social e Cognição 

P2 – Se pedir ao seu filho/a para fazer três 
coisas, ele lembra-se de fazer as três? 
Experimente pedir-lhe isto: “Levanta-te, bate 
palmas e volta a sentar-te na cadeira” ou “Toca 
no teu nariz, dá-me o livro e põe o brinquedo em 
cima da cadeira”. Respostas aceitáveis: Sim, faz 
as três 
 

Domínio: Linguagem Recetiva 

“Cumpre três instruções simultâneas não relacionadas entre si” – ASQ 
Comunicação 
“Carries out a series of 3 simple instructions in the right order, such as, “Do 
this…, then…, then….” – CDI Language Comprehension 
“Segue ordem de 3 passos” – SGS Audição e Fala – Compreensão Auditiva 
“Segue uma ordem com 3 instruções” – DOCS Linguagem e Cognição 

P3 – Mostre ao seu filho/a a história “Menina 
Irritada” e diga “Aponta-me a primeira palavra”. 
De seguida peça “Aponta-me a última palavra”. 
O que é que ele/a faz? Respostas aceitáveis: 
Reconhece a primeira ou a última palavra; 
Reconhece a primeira e a última palavra 
 

Domínio: Linguagem Expressiva 

- 

P5 – Se disser ao seu filho/a “Ouve as palavras 
que te vou dizer e diz-me se são iguais ou não: 
Mola-Bola. São iguais ou não?”. De seguida, 
diga “Cão-Cão. São iguais ou não?”. Depois 
experimente com “Vaca-Faca” e “Luta-Lupa”. A 
quantas responde corretamente? Respostas 
aceitáveis: Todas 
 

Domínio: Leitura 

- 

R3 – Diga ao seu filho/a “Ouve e repete o que te 
vou dizer: A Maria gosta de atirar e apanhar a 
bola”. Se o seu filho/a se enganar, experimente 
novamente “Ouve e repete o que te vou dizer: O 
João lê bons livros, sempre que pode”. Como é 
que ele/a respondeu? Respostas aceitáveis: Não 
cometeu nenhum erro, pelo menos numa das frases 
 

Domínio: Linguagem Expressiva 

“Repete as frases abaixo sem erros: A Joana esconde os sapatos para a Maria 
os encontrar. O João lê o livro azul debaixo da cama” – ASQ Comunicação 
“Repete uma frase de 6/10/16 sílabas” – EDMG Audição e Linguagem 
“Repete correctamente uma frase composta por 4 palavras” – DOCS Linguagem 
e Cognição 

T5 – Diga ao seu filho/a “Vou-te ler uma história. 
Quando acabar quero que tu me contes a 
história a mim.”. Leia a história dos patos e, 
quando acabar, diga “Conta-me a história que 
acabaste de ouvir”. O que é que o seu filho/a 
consegue contar? Respostas aceitáveis: As 3 
partes (princípio, meio e fim) 
 

Domínio: Leitura 

”Retells short stories such as Little Red Riding Hood; tells what happens in 
correct order and how the story ends” – CDI Expressive Language Scale 
“Consegue descrever uma sequência de acontecimentos” – SGS Audição e 
Linguagem – Linguagem Expressiva 
“Reconta uma história favorita, um conto de fadas ou uma anedota” – DOCS 
Linguagem, Social e Cognição 

U3 – Aponte para a imagem e diga ao seu filho/a 
“Quero que repitas o que te vou dizer: Os cães 
são bons animais de estimação mas precisam 
de muito amor. Se o seu filho/a cometer algum 
erro (ordem incorreta ou faltarem palavras), 
aponte para a imagem do nadador e diga “Quero 
que repitas o que te vou dizer: A menina foi 
nadar para o lago com as amigas”. Como é que 
ele/a respondeu? Respostas aceitáveis: Não 
cometeu nenhum erro, pelo menos numa das frases 
 

Domínio: Linguagem Expressiva 

“Repete as frases abaixo sem erros: A Joana esconde os sapatos para a Maria 
os encontrar. O João lê o livro azul debaixo da cama” – ASQ Comunicação 
“Repete uma frase de 6/10/16 sílabas” – EDMG Audição e Linguagem 
“Repete correctamente uma frase composta por 4 palavras” – DOCS Linguagem 
e Cognição 

ASQ – Ages & Stagues Questionnaires- Lopes,(2013) e Graça (2008, 2013); CDI – Child Development Inventory - Ireton (1992); CDR – 
Child Development Review – Ireton e Vader (2004); DOCS – Developmental Observation Checklist System - Hresko, Miguel, Sherbenou 
e Burton (1994); EDMG – Escala de Desenvolvimento Mental de Griffiths - Griffiths (1996, 2006); PDMS – Peabody Developmental 
Motor Scales – Folio e Fewell (1983); SGS – Schedulle of Growing Skills – Bellman, Longam e Aukett (1996). 

Foi feito o mesmo tipo de análise para os itens considerados inaceitáveis para a faixa etária a 

que correspondem e os resultados são apresentados na tabela que se segue: 
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Tabela 28 – Presença dos itens problemáticos em diferentes faixas etárias noutros testes de 

desenvolvimento 

Item Outros testes 

A1 – O seu bebé olha para as mãos? Respostas aceitáveis: Às vezes; 
Sim 
 

Faixa etária: 0-2M 

“Observa as próprias mãos” ASQ 2 e 4 meses 
“Holds up hand and looks at it” – CDR 3 meses 
“Fixar as Mãos” – PDMS 2-3 meses 

N4 – Se mostrar ao seu filho/a uma moeda e lhe perguntar “O que é 
isto?”, ele/a responde corretamente? Respostas aceitáveis: Sim, diz 
moeda ou dinheiro 
 

Faixa etária: 3A3M-3A7M 

“Identifica “dinheiro”, “moeda” ou “euro” – Griffiths 2-3 Anos 

P3 – Mostre ao seu filho/a a história “Menina Irritada” e diga 
“Aponta-me a primeira palavra”. De seguida peça “Aponta-me a 
última palavra”. O que é que ele/a faz? Respostas aceitáveis: 
Reconhece a primeira ou a última palavra; Reconhece a primeira e a 
última palavra 
 

Faixa etária: 3A8M-4A0M 

- 

ASQ – Ages & Stagues Questionnaires- Lopes,(2013) e Graça (2008, 2013); CDI – Child Development Inventory - Ireton (1992); CDR – 
Child Development Review – Ireton e Vader (2004); DOCS – Developmental Observation Checklist System - Hresko, Miguel, Sherbenou 
e Burton (1994); EDMG – Escala de Desenvolvimento Mental de Griffiths - Griffiths (1996, 2006); PDMS – Peabody Developmental 
Motor Scales – Folio e Fewell (1983); SGS – Schedulle of Growing Skills – Bellman, Longam e Aukett (1996). 

Conforme foi possível verificar, sobretudo ao nível da inclusão em determinado domínio, 

existem vários itens que podem ser considerados problemáticos já que, além de terem sido 

considerados pelo painel de peritos como não aceitáveis, também é possível encontrá-los em 

vários outros testes como incluídos em diferentes domínios, de forma inconsistente. Isto mostra 

que, nalguns casos, não é clara a identificação do construto que está na base do item, o que pode 

dificultar a sua interpretação numa escala global do desenvolvimento. 

Ao nível da faixa etária, existe um número menor de itens considerados não aceitáveis. No 

entanto, num dos itens, o de “olhar para as mãos”, torna-se claro que os três testes consultados 

que incluem o mesmo item consideram-no para uma faixa etária superior, enquanto para o item 

relativo ao reconhecimento da “moeda” ou dinheiro, acontece precisamente o oposto, com um 

único teste a incluí-lo mais cedo que o PEDS:DM. 

Tais aspetos podem ser considerados como problemáticos pois tratando-se de um 

instrumento de rastreio rápido, que inclui apenas um item por domínio e por faixa etária, não há 

margem para itens inconsistentes, pois cada um deles será determinante para se considerar que a 

criança está ou não em situação de risco, sendo de evitar, ao máximo, tanto os falsos positivos 

como os falsos negativos, susceptiveis de inviezar todo o processo de avaliação. 

Por outro lado, Goes (2013), no seu estudo com o PEDS:DM, verificou que este instrumento 

prevê que a criança seja capaz de dominar um conjunto de competências pré-académicas que não 

estão previstas na organização da educação pré-escolar em Portugal, o que prejudica o 

desempenho das crianças portuguesas num determinado conjunto de itens, tendo sido identificada 

a necessidade de introduzir alterações na organização dos formulários para cada grupo etário. 

De facto, esta constatação vai de encontro à necessidade de uma adaptação cultural que é 

mais do que uma tradução de um instrumento de avaliação. É importante que os instrumentos 
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avaliem objetivamente o desenvolvimento e relacionem os dados obtidos com o que se conhece 

como normativo da população em causa. Isto terá obviamente de levar em conta o que se sabe 

que é pedido às crianças em cada idade, em diferentes contextos sócio-culturais. 

Estes resultados mostram que a adaptação do PEDS:DM à população portuguesa pode exigir 

uma alteração estrutural do instrumento, particularmente no que se refere à inclusão de itens em 

determinado domínio. Esta alteração pode passar pela retirada ou substituição dos itens 

considerados inaceitáveis e que, conforme se verificou, estão presentes noutras escalas como 

avaliadores de diferentes domínios, de forma inconsistente. Verifica-se assim a necessidade de 

aprofundar os estudos de validação do instrumento, que recomendamos. 
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PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO NO 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO COM BASE NO 

PARENTS’ EVALUATION OF DEVELOPMENTAL STATUS: DEVELOPMENTAL 

MILESTONES (PEDS:DM) 

 

Resumo 

Enquadramento: O desenvolvimento infantil é o resultado da interação entre fatores genéticos, 

biológicos e ambientais. A investigação tem demonstrado uma maior eficácia da intervenção, com 

maiores benefícios a longo prazo, quando esta tem um início precoce o que conduz a uma 

necessidade crescente para se assegurar uma identificação das crianças com perturbação do 

desenvolvimento numa idade precoce. O rastreio do desenvolvimento é um procedimento de 

avaliação rápida que inclui a aplicação de testes com o objectivo de detetar situações de risco para 

perturbação no desenvolvimento. A ênfase exclusiva na criança durante a avaliação torna este 

momento de recolha de informação demasiado redutor, pelo que os pais devem participar nesta 

recolha de informação. O PEDS:DM é um instrumento rápido, fiável e preciso de rastreio do 

desenvolvimento em diferentes domínios, que envolve a participação dos pais. 

Metodologia: Participaram neste estudo 996 pais de crianças entre os 0 e os 95 meses de idade. 

Os pais preencheram a folha de registo do PEDS:DM relativa à idade da criança e uma ficha de 

caracterização da família.  

Resultados: Os resultados mostram uma percentagem de crianças com sinais de risco de 

perturbação do desenvolvimento muito elevada, e superior à obtida nos estudos de validação 

original no instrumento e superior à prevalência de perturbações do desenvolvimento na infância.  

Conclusões: Os resultados obtidos, associados aos outros dois estudos já efetuados com a 

utilização deste instrumento na população portuguesa, mostram que são necessários estudos mais 

aprofundados das suas propriedades psicométricas com vista a verificação da sua adequação à 

realidade portuguesa e posterior validação. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil; Identificação Precoce de Atrasos do Desenvolvimento 

Infantil; Perturbações do Desenvolvimento; Intervenção Precoce; Sinais de Risco; Envolvimento 

das Famílias; Rastreio do Desenvolvimento Infantil; Instrumentos de rastreio; Parents’ Evaluation of 

Developmental Status: Developmental Milestones (PEDS: DM) 

 

 



82 
 

Abstract 

Background: Child development is the result of an interaction between genetic, biological and 

environmental factors. Research has shown greater efficacy of intervention with better long-term 

benefits when it has an early start, leading to an increasing need to ensure the identification of 

developmental disorder in children at an early age. Developmental screening is a quick procedure 

which includes the application of tests for the purpose of detecting risk situations for developmental 

disruption. The exclusive emphasis on the child during this evaluation makes this time of reduced 

information collection, so parents should participate in this process. PEDS: DM is a fast, reliable and 

precise instrument of developmental screening, involving the participation of parents. 

Methods: The sample consisted of 996 parents of children between 0 and 95 months old. Parents 

filled in the PEDS:DM sheet related to child’s age and a family characterization sheet. 

Results: Results show a very high percentage of children with development risk of developmental 

delays, higher than those obtained in the original validation studies of PEDS:DM and higher than 

the prevalence of developmental disorders in childhood. 

Conclusions: Results, associated with the other two studies already carried out with this instrument 

in the Portuguese population, show that it is necessary further studies of PEDS:DM’s psychometric 

properties in order to determinate its adequacy for Portuguese parents and future validation the 

adaptation of the instrument to the Portuguese reality. 

Keywords: Child development; Early identification of developmental delays; Early intervention; Risk 

factors; Family involvement; Developmental Screening; Screening instruments; Parents’ Evaluation 

of Developmental Status: Developmental Milestones (PEDS:DM) 

 

INTRODUÇÃO 

O interesse pelo desenvolvimento infantil tem crescido nas últimas décadas e, 

progressivamente, foi também aumentando a noção da multiplicidade de fatores que nele podem 

interferir (Pinto, 2009). De facto, o desenvolvimento envolve sempre ganhos e perdas (Vale, 2005) 

e faz-se invariavelmente em sequências determinadas denominadas como sequências 

desenvolvimentais, havendo no entanto, variações culturais nas idades consideradas “normais” ou 

típicas para as aquisições psicomotoras e que estão relacionadas com os hábitos de cada família 

ou sociedade, já que são dependentes da estimulação (Matos, 2009). De uma forma geral, os 

fatores culturais que aumentam a prática e enriquecem ou intensificam a estimulação podem 

acelerar a aquisição dos marcos desenvolvimentais e os fatores contextuais que restringem a 

prática e reduzem a estimulação podem atrasar as idades de aquisição (Adolph et al., no prelo).  
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O desenvolvimento psicomotor típico ou “normal” define-se pelos limites etários em que se 

faz a aquisição de diferentes competências e a adequação qualitativa, funcional e adaptativa 

dessas aquisições, não havendo um limite bem definido da idade “normal” para as diferentes 

aquisições (Matos, 2009). A classificação de um determinado padrão de desenvolvimento como 

“normal” ou “não convencional” é determinada com base na existência ou ausência de uma 

determinada capacidade e, sobretudo, pela sua repercussão no funcionamento do indivíduo, ou 

seja, se essa alteração no desenvolvimento exige o recurso a medidas de apoio específico (Matos, 

2009). 

Apesar de, nas últimas décadas, se verificar uma melhoria franca nos cuidados de saúde 

infantil, no entanto, tem-se verificado um aumento da prevalência das patologias do 

neurodesenvolvimento, em parte devido à atual sobrevivência de crianças consideradas de risco 

biológico como, por exemplo, a grande prematuridade, as síndromes polimalformativas, as doenças 

neurometabólicas, as doenças oncológicas, as infeções do Sistema Nervoso Central e os acidentes 

(Castelhano e Oliveira, 2009). Este aumento progressivo de patologias do neurodesenvolvimento 

faz com que atinjam, na população pediátrica dos países desenvolvidos, uma prevalência de 10 a 

20% (Oliveira, 2011). 

Na realidade, muitas crianças nascem com fatores de risco que as predispõem para um 

atraso ou perturbação no desenvolvimento, outras irão exibir atrasos ou perturbações no 

desenvolvimento que, caso não sejam identificadas e sujeitas a intervenção precoce, poderão 

contribuir para o insucesso escolar e para problemas sociais e emocionais, outras ainda terão 

atrasos no desenvolvimento decorrentes de condições médicas específicas que necessitam de 

tratamentos médicos adequados (AAP, 2006).  

Será pois fundamental assegurar uma vigilância do desenvolvimento infantil precisa e 

sistemática, para que as propostas de intervenção surjam o mais cedo possivel. Esta vigilância é, 

segundo Sigolo e Aiello (2011), um processo contínuo e flexível, da responsabilidade de 

profissionais, destinado a promover o desenvolvimento infantil e a detetar algum tipo de 

perturbação, no contexto dos cuidados primários de saúde infantil e inclui uma série de 

observações qualificadas nas consultas de rotina, sem recurso a testes (Oliveira, 2009), sendo 

considerada uma componente chave do cuidado preventivo à criança (Earls e Hay, 2006).  

Na prática, segundo Dworkin (1989 in Sigolo e Aiello, 2011), passa por valorizar as 

preocupações dos pais sobre os seus filhos, obter uma história relevante do desenvolvimento da 

criança, observar a criança de forma precisa e partilhar opiniões sobre a criança com outros 

profissionais, com o objetivo final de identificar crianças que possam estar em risco de atraso do 

desenvolvimento (AAP, 2006).  
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Os cuidados de saúde primários fazem habitualmente uma vigilância do desenvolvimento 

infantil que assenta sobretudo na intuição e no julgamento crítico do médico assistente e, apesar 

de estar provada a eficácia deste método, desde que assegurado o tempo, a experiência e os 

recursos necessários, os estudos têm demonstrado que o julgamento clínico isolado nem sempre 

deteta, de forma precisa, o atraso de desenvolvimento (Rydz et al., 2006). De facto, um estudo de 

Palfrey e colaboradores, de 1987 (in Rydz et al., 2006), demonstrou que apenas 20 a 30% das 

crianças com perturbação do desenvolvimento são identificadas pelos cuidados de saúde 

primários, antes da idade escolar. 

A vigilância do desenvolvimento e o rastreio de perturbações do neurodesenvolvimento 

podem ser feitas por inúmeros profissionais, nos serviços de saúde, na comunidade e no meio 

escolar. No entanto, o médico de família encontra-se numa posição privilegiada para o fazer 

porque tem um contacto regular com a criança antes de esta atingir a idade escolar, permitindo 

uma identificação precoce de problemas médicos ou comportamentais que exijam orientação para 

a intervenção precoce, porque presta cuidados centrados na família, globais, continuados e 

coordenados, o que é essencial na abordagem deste tipo de situações. Para além disso, conhece 

bem a criança, a sua história, os seus fatores de proteção e de risco, o seu contexto familiar e 

social e as preocupações dos seus pais (Castelhano e Oliveira, 2009). 

O Rastreio do Desenvolvimento  

O rastreio de desenvolvimento consiste numa avaliação breve do desenvolvimento da 

criança, de forma a determinar se existe uma maior probabilidade de atraso no desenvolvimento 

(Henderson e Meisels, 1994; Sigolo e Aiello, 2011). O rastreio subentende a aplicação de um teste 

breve, concebido para identificar problemas específicos do desenvolvimento em idades 

consideradas chave (Oliveira, 2009). Difere da avaliação especializada e formal por esta ser um 

processo complexo de identificação de perturbações específicas do desenvolvimento (AAP, 2006). 

Um dos principais pressupostos para a definição de um programa de rastreio consiste na 

existência de resposta terapêutica com benefício para a situação detetada, pelo que se considera 

fundamental a existência de estruturas de referenciação capazes de dar uma resposta assistencial 

eficaz (Braga-Tavares et al., 2010). 

Desde 1986, com a publicação de “Screening for Developmental Disabilities” pela Academia 

Americana de Pediatria, que se têm verificado esforços para implementar programas de rastreio do 

desenvolvimento, com o objetivo de identificar precocemente crianças com atrasos ou desvios no 

desenvolvimento (AAP, 1986). Essas orientações foram sistematicamente revistas e adaptadas, 

com a publicação de novos documentos, em 1994 e em 2001. 
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Em 2006, a Academia Americana de Pediatria considerou que, apesar das orientações 

incluídas no “Developmental Surveillance and Screening of Infants and Young Children”, publicado 

em 2001, a deteção de perturbações do desenvolvimento nos Estados Unidos da América era 

ainda inferior à sua prevalência real, o que sugeria que a identificação precoce destas perturbações 

estaria ainda longe do ideal (AAP, 2006).  

Por isso, publicou um algoritmo que define uma estratégia de suporte aos profissionais de 

saúde na forma como poderão desenvolver um padrão de atenção ao desenvolvimento da criança 

e que se estenderá para lá dos 3 anos (AAP, 2006). Segundo este algoritmo, a vigilância do 

desenvolvimento deve ser integrada em cada uma das consultas de rotina da criança, valorizando 

qualquer queixa ou preocupação dos pais. Para além disso, é recomendada a utilização de um 

teste de rastreio estandardizado aos 9, 18 e 30 meses de idade e, mais tarde, um rastreio de 

prontidão escolar, antes da entrada para o ensino pré-escolar (AAP, 2006).  

A introdução de instrumentos de rastreio em idades chave do desenvolvimento tem como 

objetivo aumentar a precisão do processo de vigilância do desenvolvimento: aos 9 meses de idade, 

podem já ser identificadas várias questões relativamente ao desenvolvimento motor, há uma 

oportunidade adicional para verificar as competências visuais e auditivas e para observar 

competências emergentes na comunicação; aos 18 meses, os atrasos na comunicação e 

linguagem são já evidentes e os atrasos motores moderados que não tenham sido detetados aos 9 

meses podem agora ser claros; aos 30 meses, a maioria dos atrasos cognitivos, motores e da 

linguagem pode ser identificada (AAP, 2006). 

Em 2011, a Academia Americana de Pediatria enumerou as diferentes funções da triagem de 

desenvolvimento: identificar crianças que possam necessitar de uma avaliação mais completa, 

informar sobre o desenvolvimento da criança, conduzir a um diagnóstico definitivo e a um 

atendimento interdisciplinar, e enfatizou que existem vários instrumentos que podem ser utilizados 

e que guiam o pediatra na observação do desenvolvimento, garantindo um maior facilidade na 

identificação de crianças com atrasos no desenvolvimento (Sigolo e Aiello, 2011). 

Além disso, foram desenvolvidos testes de rastreio, de aplicação rápida, adequados a 

consultas médicas de saúde infantil (como o Teste de Denver) e testes mais específicos como o M-

CHAT, por exemplo, que deve ser usado pelo médico assistente nas consultas dos 18 e dos 24 

meses, para deteção precoce das perturbações do espetro do autismo (Pinto, 2009). 

No entanto, há que ter em conta que os instrumentos de rastreio não são concebidos para 

fornecer uma descrição detalhada do desenvolvimento da criança nem para servir de base a 

programas de intervenção, sendo o seu objetivo, unicamente, o de identificar as crianças que 

necessitam de uma avaliação mais completa ou de serviços de suporte (Pool e Hourcade, 2011). 
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Segundo Ireton e Glascoe (1995, in Rydz et al., 2006), Dulcan e colaboradores (1990, in 

Rydz et al., 2006) e Dearlove e Kearney (1990, in Rydz et al., 2006), o rastreio do desenvolvimento, 

utilizando um instrumento de despiste, aumenta a acuidade com que se identificam crianças com 

perturbação do desenvolvimento quando comparado com situações baseadas apenas no 

julgamento clínico. Os instrumentos de despiste deverão ter uma fiabilidade (capacidade de 

produzir resultados consistentes), validade (capacidade de discriminar as crianças com um 

determinado risco da restante população), sensibilidade (precisão do teste na identificação do 

atraso do desenvolvimento) e especificidade (precisão do teste na identificação de crianças que 

não têm atraso do desenvolvimento) elevadas (AAP, 2006). 

Glascoe e Squires, em 2007, alertaram para a necessidade de utilização de instrumentos de 

rastreio de qualidade, em detrimento de checklists informais e solicitaram à Academia Americana 

de Pediatria que identificasse os instrumentos que considerasse adequados, que tivessem sido 

aferidos nos últimos 10 anos, uma vez que o National Council on Measurement in Education 

recomenda a restandardização a cada 10 anos, e cuja sensibilidade e especificidade seja igual ou 

superior a 0.7. De acordo com os estudos de Glascoe (1997, 1992 in Rydz et al., 2006), de Macias 

(1998, in Rydz et al., 2006) e de Squires e colaboradores (1997, in Rydz et al., 2006), a 

sensibilidade e a especificidade dos instrumentos de rastreio devem variar entre os 0.7 e os 0.9. 

No entanto, há que ter em conta que nenhum instrumento de rastreio terá uma sensibilidade 

e uma especificidade de 100%, correndo-se sempre o risco de serem identificadas crianças com 

um desenvolvimento típico como estando em risco, e de falhar na deteção de crianças com atraso 

no desenvolvimento (Perrin et al., 2011). Um teste que identifique incorretamente crianças como 

tendo um atraso vai conduzir a sobre-referenciação e um teste que identifique incorretamente 

crianças como tendo um desenvolvimento normal vai conduzir a sub-referenciação (AAP, 2006). De 

facto, qualquer situação que envolva predição do desenvolvimento pode conter falsos positivos, ou 

seja situações identificadas como de risco de perturbação do desenvolvimento que não se 

concretizam e, um dos motivos consiste no facto do desenvolvimento não ser isolável nem 

independente das experiências da criança, sendo que estas poderão ter um efeito remediativo 

(Henderson e Meisels, 2006).  

Há que ter em conta que as crianças sobre-referenciadas têm habitualmente mais fatores de 

risco psicossociais e as crianças com falsos-positivos no rastreio são um grupo de risco ou com um 

desempenho inferior em determinadas áreas e, nestas situações, a necessidade de uma avaliação 

mais precisa surge, não como um custo adicional, mas com uma oportunidade de encaminhar a 

criança para uma intervenção adequada (Glascoe, 2001). 

De acordo com a AAP (2001), como o desenvolvimento é dinâmico, influenciado pelas 

diferenças individuais, e como a aquisição de habilidades é muitas vezes inconsistente, pode 
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ocorrer que, num primeiro rastreio, a criança não apresente nenhum sinal de atraso e, nos 

momentos subsequentes, os sinais apareçam já evidentes. Por outro lado, como tanto a vigilância 

como o rastreio têm limitações, o rastreio periódico com um instrumento validado pretende detetar 

situações que não tenham sido detetadas na vigilância ou numa situação única de rastreio (AAP, 

2006).  

Devido à grande maleabilidade do desenvolvimento psicomotor, torna-se necessário que esta 

avaliação seja assim repetida, principalmente durante os primeiros anos de vida, quando o 

desenvolvimento é mais dinâmico e o impacto dos atrasos é maior (Halpern et al., 2000). Além 

disso, Darrah e colaboradores, num estudo de 2003 (in Rydz et al., 2006), concluíram que o 

rastreio deve envolver múltiplos momentos de avaliação e a avaliação de múltiplos domínios, uma 

vez que um único momento de avaliação pode não ser suficiente para identificar, de forma precisa, 

uma perturbação do desenvolvimento e repartir uma avaliação de desenvolvimento por mais de um 

momento de avaliação pode favorecer uma identificação precisa de um possível atraso de 

desenvolvimento (Sigolo e Aiello, 2011).  

O rastreio do desenvolvimento não tem como resultado um diagnóstico nem um plano de 

intervenção, limita-se a identificar áreas em que o desenvolvimento da criança difere da norma 

para a sua idade. Um resultado normal dá ao profissional a oportunidade de focar as orientações 

na promoção do desenvolvimento. Um resultado indicador de risco deve conduzir à referenciação 

para avaliações médicas e de desenvolvimento mais específicas, sendo que o rastreio de áreas 

específicas deve ser utilizado sempre que é identificada alguma preocupação na vigilância do 

desenvolvimento (AAP, 2006). 

Glascoe (2003) refere que existem várias estratégias possíveis para identificar precocemente 

alterações no desenvolvimento, como os questionários para pais, as anotações dos pais sobre o 

comportamento dos filhos e os instrumentos de triagem como forma de vigiar o desenvolvimento. 

A triagem do desenvolvimento infantil será muito mais útil se for adotada como uma prática 

de rotina pelos pediatras em contexto de consulta médica de rotina, quer nos hospitais e centros de 

saúde, quer nos seus consultórios privados, já que estes são os profissionais que mais contactam 

com as crianças e suas famílias enquanto estas ainda são bebés, e são os profissionais a quem os 

pais recorrem quando os filhos têm algum tipo de problema. No entanto, as pesquisas demonstram 

que a vigilância do desenvolvimento ainda não é uma rotina (Sigolo e Aiello, 2011) e, apesar de, de 

acordo com Halfon e colaboradores, em 2004 (in Earls e Hay, 2006), os pais desejarem este tipo 

de serviços e expressarem grande satisfação quando o recebem, muitos médicos consideram, 

erradamente, que a triagem poderá aumentar a ansiedade dos pais (Earls e Hay, 2006) e, por isso, 

evitam-na. Muitos profissionais de saúde referem apenas fazê-lo quando os pais referem alguma 

queixa ou preocupação ou a criança é considerada, por algum motivo, em risco. E, por outro lado, 
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tomam, frequentemente, a decisão de aguardar aumentando o limiar para a referenciação (Earls e 

Hay, 2006). 

O estudo de Sand e colaboradores (2005) refere as barreiras encontradas pelos pediatras no 

rastreio padronizado do desenvolvimento em crianças dos zero aos três anos de idade: falta de 

tempo na consulta médica, falta de pessoal médico para realizar o rastreio, verbas insuficientes, 

barreiras da língua, falta de confiança nas competências para efetuar o rastreio, ausência de 

opções de tratamento para sugerir em caso de resultado positivo, ausência de conhecimento 

acerca das alternativas em caso de necesssidade de referenciação, desconfiança na validade dos 

resultados obtidos no rastreio e a crença de que a triagem formal do desenvolvimento não é uma 

função do médico.  

O estudo de Della Barba (2007, in Sigolo e Aiello, 2011) permite a inferência de que os 

pediatras têm dificuldade em lidar com a deteção precoce de sinais de atraso no desenvolvimento 

o que, como consequência, conduzirá a uma intervenção mais tardia. Este fator, associado a um 

desconhecimento dos recursos da comunidade para referenciação, limita a implementação de uma 

triagem eficaz (Earls e Hay, 2006). 

No entanto, conforme demonstrado em vários estudos, nomeadamente no de Schonwald, e 

colaboradores, de 2009, após a participação em programas de rastreio, os profissionais de saúde 

sentem-se mais aptos para responder às preocupações dos pais, sentem-se mais capazes de 

identificar alterações no desenvolvimento e há uma melhoria do seu conhecimento sobre o 

desenvolvimento da criança e sobre a importância dos rastreios, com consequentes melhores 

competências para interpretar os seus resultados e para encaminhar os pais para avaliação e 

intervenção. 

Num estudo de Corrigan e colaboradores (1996, in Hamilton, 2006), efetuado no Reino 

Unido, apesar de existir um mecanismo de deteção de perturbações subtis do desenvolvimento, o 

sistema de saúde falhou na deteção de cerca de 38% de crianças com dificuldades de 

aprendizagem moderadas e 94% de crianças com dificuldades mais ligeiras. 

Em Portugal, a técnica mais frequentemente utilizada em cuidados de saúde primários é a 

avaliação clínica informal sendo reduzida a percentagem de profissionais que recorre a testes 

estandartizados de rastreio do desenvolvimento (DGS, 2013), apesar dos estudos demonstrarem 

que o julgamento clínico pode ser pouco sensível a determinadas situações, incluindo deficiências 

intelectuais e desenvolvimentais e que a identificação de uma perturbação do desenvolvimento 

será errática se se basear apenas no julgamento clínico e na observação das metas de 

desenvolvimento (Hamilton, 2006). 
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A Direção Geral de Saúde (DGS) considera que a avaliação e deteção precoce de quaisquer 

perturbações no desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e social e das implicações que estas 

têm na qualidade de vida e no sucesso educativo, faz parte dos objetivos da Vigilância de Saúde 

Infantil e Juvenil, efetuada nos Cuidados de Saúde Primários (DGS, 2013). A identificação precoce 

das perturbações no neurodesenvolvimento é assim da responsabilidade de todos os médicos dos 

cuidados de saúde primários que realizam consultas de saúde infantil, incluindo pediatras de 

ambulatório (Oliveira, 2009). Por estes motivos, estes profissionais devem manter-se informados 

sobre o neurodesenvolvimento, os fatores de risco, os testes de rastreio, os recursos locais da 

comunidade para intervenção e os meios de referenciação para a consulta de especialidade 

(Oliveira, 2009; Pinto-Martin et al., 2005).  

De facto, a DGS considera que a Consulta de Vigilância de Saúde Infantil e Juvenil é uma 

oportunidade privilegiada para triagem, avaliação, intervenção e orientação das crianças e suas 

famílias, considerando inclusivé que o diagnóstico de situações psicopatológicas e de risco e a 

implementação atempada de estratégias dirigidas à prevenção e à terapêutica se devem 

transformar numa prioridade (DGS, 2013).  

Por esse motivo, a DGS definiu um plano de avaliações periódicas até aos 5 anos de idade e 

que é depois complementado com o Exame Global de Saúde dos 5-6 anos e que tem como 

objetivo avaliar a presença de condições físicas e de desenvolvimento psicomotor adequadas à 

nova fase de aprendizagem que se inicia com o ingresso no 1º ciclo de escolaridade (Braga-

Tavares et al., 2010), com uma consulta aos 6/7 anos para deteção precoce de dificuldades 

específicas de aprendizagem e aos 10 anos para preparar o início da puberdade e a entrada para o 

5.º ano de escolaridade (DGS, 2013). Além de várias questões de saúde, inclui a avaliação da 

linguagem e do desenvolvimento psicomotor mas, apesar de prevista não se encontra normalizada, 

pelo que os médicos de medicina geral e familiar ou pediatras têm, muitas vezes, dificuldades na 

sua realização e, sobretudo, na valorização dos resultados e na orientação adequada a dar aos 

mesmos (Braga-Tavares et al., 2010). 

Relativamente às situações de risco ou à presença de necessidades de saúde especiais, a 

DGS considera que os serviços de saúde devem desenvolver estratégias de intervenção que 

pressupõem a articulação privilegiada com vários serviços, nomeadamente, o Programa Nacional 

de Saúde Escolar e o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, entre outros (DGS, 

2013). 

O Envolvimento Parental no Rastreio do Desenvolvimento dos seus Filhos 

Na intervenção precoce defende-se que deve ser sempre tido em conta que a criança faz 

parte de uma família, com especificidades e competências para promover o seu desenvolvimento, 
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e a criança e a sua família estão inseridas numa comunidade que também tem as suas próprias 

características e recursos que devem ser mobilizados em prol da intervenção (Lopes et al., 2011). 

Da mesma forma, a avaliação pode e deve ser complementada com a informação da família sobre 

a criança e que inclui indicações relativamente ao seu desenvolvimento mas também relativamente 

às rotinas da família, à interação com a criança e às suas expetativas e frustrações (Lopes et al., 

2011). 

Em Portugal, têm sido vários os esforços no sentido de implementar práticas de intervenção 

precoce centradas na família e, segundo Carvalho (2004, in Lopes et al., 2011) e Pereira (2009, in 

Lopes et al., 2011), de um modo geral, os profissionais têm afastado a sua atuação do modelo 

médico apesar de existirem ainda dificuldades na implementação das práticas centradas na família. 

O momento da avaliação é crítico neste aspeto. 

De facto, nos últimos anos, tem-se constatado que as famílias por si só, ou alertadas pelas 

equipas educativas, procuram cada vez mais os cuidados de saúde com queixas relativas ao 

comportamento e/ou à aprendizagem provavelmente devido à diminuição da frequência e 

gravidade das doenças infecciosas agudas, ao aumento do conhecimento parental nestas 

matérias, às elevadas expetativas académicas e à própria existência destes recursos no sistema 

de saúde (Oliveira et al., 2012). 

Glascoe, em 1994 (in Mahli e Singhi, 2002), demonstrou que, nas situações em que os pais 

referiram preocupações sobre a linguagem, motricidade fina ou cognição, foi encontrada uma 

probabilidade de 80% de surgir um resultado de risco num rastreio do desenvolvimento. Por outro 

lado, nas situações em que os pais consideravam que os seus filhos tinham um desenvolvimento 

típico ou que tinham preocupações apenas associadas ao comportamento, à autonomia ou a 

questões sócio-emocionais, a probabilidade de não serem consideradas de risco num rastreio era 

de 94%. Em 1997, Glascoe (in Mahli e Singhi, 2002) acrescentou ainda que os pais de crianças 

com um desenvolvimento típico, que referem preocupações significativas com o desenvolvimento 

dos seus filhos, são observadores mais precisos de alterações subtis no desenvolvimento.  

No entanto, há que ter em conta que a ausência de preocupações da parte dos pais não deve 

excluir a possibilidade de existência de atrasos do desenvolvimento (AAP, 2006). Apesar da 

maioria dos pais terem um amplo conhecimento acerca do desenvolvimento e comportamento do 

seu filho no dia-a-dia, muitos não sabem o que é esperado ou típico do desenvolvimento e do 

comportamento naquela idade pelo que poderão não exibir preocupações nestas áreas (Perrin et 

al., 2011). 

Não nos podemos esquecer que os pais, familiares e educadores acompanham a criança 

durante muito mais tempo do que os profissionais de saúde e convivem com ela num meio onde a 
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mesma se expressa mais à vontade. Por isso mesmo, há que valorizar, até prova em contrário, as 

preocupações transmitidas, de forma espontânea, pelos pais e educadores e as suas respostas a 

questionários clínicos dirigidos (DGS, 2013). 

A ênfase exclusiva na criança durante a avaliação torna este momento de recolha de 

informação demasiado redutor (Lopes et al., 2011). Segundo Meisels e Atkins-Burneh (2000, in 

Lopes et al., 2011), no âmbito da perspetiva da intervenção centrada na família, têm surgido novos 

processos de avaliação que valorizam um modelo integrado de desenvolvimento, o contexto 

natural da criança, a colaboração entre a família e os técnicos e a interação entre a família e a 

criança como fundamentais para o sucesso da intervenção. No entanto, segundo o estudo de 

Sheehan, de 1988 (in Henderson e Meisels, 1994), os pais são excluídos das avaliações formais 

por se considerar que são pouco fiáveis na informação que transmitem, que não possuem 

competências para avaliar a criança em termos de desenvolvimento nem objetividade para 

responder aos itens dos testes. 

Tendo em conta que as crianças estão expostas a múltiplos factores de risco, um rastreio 

preciso e eficaz do desenvolvimento deve basear-se em informações que incluam as múltiplas 

variáveis que podem influenciar o desenvolvimento infantil. Neste, além da observação do 

desenvolvimento individual e dos rastreios médico, visual e auditivo, a recolha de dados junto dos 

pais deve representar uma parte importante do processo de rastreio (Henderson e Meisels, 1994). 

Mas, segundo McWilliam (2003, in Lopes et al., 2011), a literatura actual mostra que os modelos 

tradicionais de avaliação multidisciplinar não facilitam nem promovem o melhor desempenho da 

criança. Além disso, a utilização de linguagem técnica, a divisão do desenvolvimento por áreas, o 

contexto artificial do gabinete, as normas subjacentes ao instrumento e o longo tempo que 

caracteriza, muitas vezes, as sessões de avaliação, contribuem para o afastamento dos pais do 

processo de avaliação (Lopes et al., 2011). No entanto, já em 1996, Winton (in Lopes et al., 2011) 

valorizava a participação dos pais e a sua inclusão como membros integrantes da equipa. 

Em alternativa aos instrumentos de rastreio administrados pelos médicos em contexto de 

consulta, que surgem associados a custos elevados e a dificuldades logísticas por falta de tempo 

ou de pessoal, considera-se a utilização de questionários estandardizados preenchidos pelos pais 

(Rydz et al., 2006). Os questionários de rastreio dirigidos a pais são mais rápidos e menos 

dispendiosos e podem ser preenchidos por telefone, na sala de espera ou por correio (Rydz et al., 

2006). 

Os questionários dirigidos a pais têm uma precisão semelhante aos testes de rastreio de 

desenvolvimento aplicados por técnicos (Rydz et al, 2006). Inúmeras investigações, de Knobloch e 

colaboradores (1979, in Rydz et al., 2006), de Glascoe e colaboradores (1989, 1991, 1994, 1997 e 

2003, in Rydz et al., 2006), de Glascoe e Dworkin (1995, in Rydz et al., 2006) suportam a ideia de 
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que os pais, independentemente das diferenças no estatuto sócio-económico, podem dar 

informação precisa acerca do desenvolvimento da criança. E é importante valorizar as queixas ou 

preocupações dos pais. Ainda que, por vezes, o seu foco de preocupação não seja no que está 

alterado, é muitas vezes indicador que algo no desenvolvimento da criança não está bem (Pinto, 

2009). 

Colocar questões simples aos pais relacionadas com as suas preocupações sobre o 

desenvolvimento, a aprendizagem e o comportamento da criança pode elicitar informações de 

qualidade (AAP, 2006). Isso concede ao profissional de saúde a oportunidade de educar os pais 

relativamente às idades apropriadas para as aquisições-chave do desenvolvimento e 

comportamento (Poon et al., 2010). 

De facto, a utilização de questionários preenchidos pelos pais é uma forma válida de rastreio 

de atraso no desenvolvimento e os questionários estandardizados têm uma sensibilidade e uma 

especificidade semelhantes à dos instrumentos que requerem a elicitação direta da criança 

(Hamilton, 2006). 

No contexto da realidade portuguesa, importa salientar a escassez ou mesmo inexistência de 

instrumentos de avaliação que permitam uma participação ativa da família, dando oportunidade aos 

pais de transmitir as suas preocupações e expetativas em relação ao seu filho (Lopes et al., 2011). 

Em Portugal esta não é ainda uma prática existente, embora possam ser bastante evidentes as 

suas potenciais vantagens e interesse por parte das estruturas reguladoras dos serviços de saúde. 

Os documentos oficiais, nomeadamente da DGS, refletem já a valorização das preocupações das 

famílias, o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na infância também, e tudo indica que se 

estão a dar os primeiros passos nos processos de tradução, adaptação, bem como estudos de 

validação de dois instrumentos de rastreio para pais, o AGS e o PEDS:DM, realizados por diversos 

investigadores a nível nacional. 

Para se proceder à identificação precoce de sinais de risco no desenvolvimento com a 

colaboração dos pais, será fundamental dispormos da existência de questionários de rastreio do 

desenvolvimento infantil para pais que estejam adaptados à população portuguesa, uma vez que a 

influência das questões de natureza cultural nos processos e marcos de desenvolvimento merece 

toda a atenção e relevo. 

OBJETIVO DO ESTUDO 

O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo de natureza exploratória, 

solicitando o preenchimento da versão traduzida do Parents Evaluation of Developmental Status: 

Developmental Milestones (PEDS:DM) a um grupo bastante numeroso de pais de crianças, visando 
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amplificar o estudo de Sargaço (2011) e verificar se a prevalência de resultados de suspeita de 

atraso do desenvolvimento identificada pelos pais é a expectável, tendo em conta a prevalência de 

perturbações do desenvolvimento infantil, como se distribuem as suspeitas de atrasos do 

desenvolvimento, identificadas pelos pais, pelos diferentes domínios do desenvolvimento, confirmar 

se as crianças do género masculino apresentam maior probabilidade de ter atrasos no 

desenvolvimento do que as do género feminino, conforme dados da investigação e como se 

distribui o risco de atraso de desenvolvimento por idade. 

METODOLOGIA 

Participantes e contextos 

A recolha de dados foi efetuada em três contextos diferentes: de saúde, de educação e 

informal.  

No contexto de saúde, foi solicitado a pais de crianças seguidas em consulta de Pediatria na 

Clínica Gerações, em Lisboa, que preenchessem os questionários na sala de espera, enquanto 

aguardavam pela consulta de rotina. Este pedido foi efetuado pelas funcionárias da receção da 

Clínica e acompanhado de uma breve explicação do objetivo de estudo. Para além disso, foi 

pedido a pais de crianças seguidas na consulta de Neurodesenvolvimento do Hospital Beatriz 

Ângelo, por técnicos da Equipa do Centro de Neurodesenvolvimento, que preenchessem os 

questionários em relação a outros filhos, sem perturbação do desenvolvimento identificada. 

No contexto educativo, foi efetuado o contacto com a Direção de diferentes escolas públicas 

e privadas situadas, sobretudo, na área da Grande Lisboa e arredores: Externato “Santa Catarina”, 

na Cruz Quebrada; Externato “Flor do Campo”, em Odivelas; EB1 JI Alto de Algés; Infantário Piloto 

Diese, em Lisboa; Creche “Fraldinhas e Travessuras”, em Alfragide; Colégio “A Minha Escola”, em 

Paço d’Arcos; Externato “Rainha Santa”, em Vale Fetal; JI Agrupamento de Escolas de Benfica; JI 

Agrupamento de Escolas de Monção; Colégio “O Nosso Cantinho”, em Massamá e Colégio “Quinta 

dos Girassóis”, em Massamá. 

Depois de explicado o objetivo do estudo, foi pedido a cada uma das escolas que facultasse 

a lista das datas de nascimento das crianças até aos 8 anos, de forma a que se pudessem 

preparar os questionários relativos à idade de cada criança. Os documentos foram entregues na 

escola, separados por salas, e entregues aos pais pela respetiva educadora ou professora com a 

indicação da data limite de devolução (habitualmente cerca de uma semana depois). 

Para além disso, a recolha de dados foi também efetuada em contexto informal, entre 

familiares e amigos com filhos nas idades em estudo. Nestes casos, a abordagem aos pais foi feita 
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diretamente ou por correio eletrónico, acompanhado de uma breve explicação sobre o estudo e 

sobre a forma correta de preenchimento dos documentos. 

No final, a amostra foi complementada com os dados já recolhidos anteriormente por Sargaço 

(2011). A amostra de Sargaço é uma amostra de conveniência constituída por pais/mães de 296 

crianças com idades inferiores a 95 meses, recolhida de acordo com a disponibilidade de 

responsáveis escolares e a distribuição geográfica dos estabelecimentos escolares. Foram 

incluídas apenas crianças portuguesas, nascidas a partir das 36 semanas de gestação, e não 

possuidoras de qualquer deficiência ou perturbação do desenvolvimento ou doença prolongada 

(Sargaço, 2011). 

A recolha de dados de Sargaço (2011) foi feita em escolas do Parque Escolar das Unidades 

de Cuidados de Saúde Personalizados de São Mamede/Santa Isabel, Lapa e Santo Condestável e 

na Extensão de Saúde Sofia de Abecassis da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de 

São Mamede/Santa Isabel. Para além disso, foi feita uma recolha em contexto mais informal, na 

praia, e foi pedido o preenchimento a familiares e amigos com filhos na faixa etária em estudo 

(Sargaço, 2011). 

Sargaço (2011) fez a recolha de dados através do preenchimento do questionário relativo à 

idade da criança, um consentimento informado e uma ficha de caracterização da família, que foram 

adaptadas para o estudo em curso. A taxa de retorno de Sargaço foi de 68%, com um total de 501 

questionários entregues e que resultaram numa devolução de 339 questionários. Destes, 43 não 

cumpriam os critérios de inclusão na amostra por nascimento prematuro (n=12), perturbação do 

desenvolvimento identificada (n=7) e nacionalidade estrangeira (n=27). 

No processo de recolha de dados do presente estudo, foram entregues um total de 2382 

questionários, dos quais foram devolvidos corretamente preenchidos apenas 707 questionários, o 

que corresponde a uma taxa de retorno de 29,6%. Destes, foram excluídos 7 questionários por não 

ter sido entregue o consentimento informado ou a ficha de caracterização da família. Os 700 

questionários considerados válidos foram reunidos aos 296 questionários recolhidos por Sargaço 

(2011), sendo a amostra final composta por 996 questionários.  

A amostra deste estudo é também uma amostra de conveniência, cujo critério de escolha se 

deve sobretudo à disponibilidade para colaboração no estudo, não obedecendo a critérios de 

localização geográfica, composta por 996 sujeitos, correspondentes ao mesmo número de crianças 

e respetivos pais, residentes em Portugal (mesmo que com diferente nacionalidade) com idades 

entre os 0 e os 95 meses. 
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É importante referir que não foram excluídas crianças com fatores de risco identificados 

(prematuridade, por exemplo) ou perturbações do desenvolvimento já diagnosticadas, por se 

considerar poder ser útil perceber a existência ou não de resultados diferenciados. 

Instrumentos 

Como instrumento a ser preenchido pelos pais sobre o desenvolvimento dos seus filhos foi 

utilizado o PEDS:DM - Parents’ Evaluation of Developmental Status: Developmental Milestones, 

desenvolvido por Frances Glascoe e Nicholas Robertshaw, em 2008, com o objetivo de identificar 

precocemente crianças com um possível atraso de desenvolvimento que justificasse uma avaliação 

mais aprofundada, na sequência das recomendações da Academia Americana de Pediatria 

relativas à importância do rastreio e da vigilância do desenvolvimento e sua importância na deteção 

precoce das perturbações do desenvolvimento infantil (AAP, 2006).  

Foi traduzido da versão espanhola para a língua portuguesa por Sargaço, em 2011, e estão a 

ser estudadas as suas propriedades psicométricas para posterior validação para a população 

portuguesa. 

O PEDS:DM consiste num conjunto de 20 questionários, com 4 a 8 questões de escolha 

múltipla cada. No total, inclui 112 questões (Glascoe e Robertshaw, 2008). Cada questionário é 

identificado por uma letra, que corresponde a um intervalo etário. Desta forma, os pais não têm 

acesso à faixa etária que está a ser avaliada, de forma a evitar maior ansiedade dos pais durante o 

seu preenchimento (Glascoe e Robertshaw, 2008). 

Foi concebido para ser preenchido por pais de crianças entre os 0 e os 7 anos e 11 meses e 

demora cerca de 5 minutos a preencher e 1 minuto a cotar, através de critérios de cotação simples: 

a falha num item sugere uma provável dificuldade no domínio a que esse item diz respeito. De 

qualquer forma, pode também ser preenchido por profissionais de saúde ou de educação, em 

contexto de entrevista aos pais ou de observação direta da criança (Glascoe e Robertshaw, 2008). 

Trata-se de um instrumento rápido, fiável e preciso de rastreio do desenvolvimento em 

diferentes domínios: linguagem expressiva e recetiva, motricidade global e fina, autonomia, 

competências sócio-emocionais e, nas crianças mais velhas, competências pré-académicas e 

académicas. Cada item diz respeito a um determinado domínio do desenvolvimento. Nem todos os 

domínios estão incluídos em cada um dos questionários – cada questionário avalia entre 4 a 8 

domínios o que faz com que determinados domínios deixem de ser avaliados mais cedo e outros 

só comecem a ser avaliados mais tarde (Glascoe e Robertshaw, 2008).  

De notar que os itens falhados em cada questionário correspondem ao percentil 16 no 

desenvolvimento da competência avaliada, o que está associado a uma forte probabilidade de 
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dificuldades futuras sendo, por isso, considerados sinais de risco pelo que os autores sugerem 

referenciação para avaliação adicional do domínio em causa ou, caso os pais prefiram esperar e a 

criança tenha falhado apenas um item e não tenha itens falhados no mesmo domínio nos níveis 

anteriores, garantir a reavaliação com o PEDS:DM, cerca de 3 a 6 meses depois (Glascoe e 

Robertshaw, 2008). 

Para proceder à caraterização sócio-demográfica das famílias, foi construída uma Ficha de 

Caracterização da Família (ver Anexo III) para recolher informação relativamente à criança, ao seu 

contexto educativo atual bem como sobre os seus pais e contexto familiar. A recolha de informação 

relativa à profissão, nível de instrução, rendimento dos pais e tipo e local de habitação foi criada 

com base na Escala de Graffar Adaptada (Amaro, 1990, in Costa, Leitão, Santos, Pinto e Fino, 

1996) (ver Anexo IV), de forma a permitir a caracterização do estatuto sócio-económico da família. 

Em todos os contextos de recolha de dados, foi entregue a cada família a escala do 

PEDS:DM referente à idade da criança (ver Anexo I), um Consentimento Informado, que autoriza a 

recolha dos dados para participação no estudo (ver Anexo II) e a Ficha de Caracterização da 

Família (ver Anexo III). 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Aspetos Demográficos 

A média de idades das crianças, cujos pais participaram no estudo foi de cerca de 50,09 

meses (4 anos e 2 meses), com um desvio padrão de 25,26 meses e um valor mínimo de 0 e 

máximo de 95 meses. Distribuindo as crianças por intervalos etários, constatamos que a maior 

parte dos respondentes (44,6%) tinha filhos entre os 36 e os 71 meses, seguidos dos que tinham 

filhos entre os 1 e os 35 meses (30,1%) e, por último, aqueles cuja idade dos filhos era superior a 

72 meses e inferior a 95 meses (25,3%). Este grupo é bastante homogéneo no que respeita ao 

género com 52,7% de crianças do género masculino contra 47,3% do género feminino. Na sua 

maioria representam o primeiro filho (61,5%) ou o segundo (28,9%). 

Vale a pena salientar que a ordem de nascimento foi o item que mais dúvidas suscitou aos 

pais, tendo sido obtido um total de 235 ausências de resposta (sobretudo em situações de recolha 

em estabelecimentos escolares em que não havia qualquer contacto direto com os pais das 

crianças, o que não permitia a retirada de dúvidas que surgissem no preenchimento).  

As crianças nascidas com 36 semanas de gestação ou superior foram consideradas crianças 

de termo, tendo 97,4% nasceram nesta condição. O subgrupo das crianças prematuras inclui 26 

crianças nascidas entre as 27 semanas (n=1) e as 35 semanas de gestação (n=9). 
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A nacionalidade da grande maioria das crianças é portuguesa (97,4%). Das restantes, 1,4% 

são crianças com dupla nacionalidade (n=14), incluindo a nacionalidade portuguesa, e 12 residem 

em Portugal mas têm diferentes nacionalidades. 

Tabela 29 – Distrito de residência das crianças 

Local de Residência da criança N % 

Lisboa 803 80,6 
Porto 7 0,7 

Setúbal 69 6,9 
Beira Litoral 18 1,8 

Entre Douro e Minho 1 0,1 

Trás-os-Montes e Alto Douro 0 0 

Beira Interior 6 0,6 

Estremadura e Ribatejo 24 2,4 

Alentejo 49 4,9 

Algarve 8 0,8 

R. Autónoma Madeira 2 0,2 

R. Autónoma Açores 7 0,7 

Timor-Leste 2 0,2 

Total 996 100 

Relativamente à zona geográfica de residência, a grande maioria reside no distrito de Lisboa 

(80,6%). De referir a inclusão de duas crianças residentes temporariamente, por motivos familiares, 

em Timor-Leste e que foram incluídas na amostra por se tratar de crianças com nacionalidade 

portuguesa com residência temporária fora do país. 

Tabela 30 – Desenvolvimento Infantil das crianças 

Desenvolvimento Infantil N % 

Considerado Normal 989 99,3 
Problemas Auditivos 1 0,1 

Atraso Global do Desenvolvimento 2 0,2 
Atraso Desenvolvimento da Linguagem 3 0,3 

Síndrome de Asperger 1 0,1 
Total 996 100 

De acordo com a informação fornecida pelos pais, e referida na Tabela 30, 99,3% das 

crianças têm um desenvolvimento global considerado normal. As restantes (n=7) têm uma 

perturbação de desenvolvimento identificada. 

A maioria das crianças (cerca de 90%) não faz qualquer tipo de medicação regular e, entre as 

que fazem (n=92), a medicação mais frequente é composta por anti-histamínicos e/ou 

medicamentos para o aparelho respiratório (asma, por exemplo). 

Tabela 31 – Contexto educativo das crianças 

Contexto Educativo N % 

Casa Própria com Familiares 102 10,2 
Casa dos Avós 10 1,0 

Ama 16 1,6 
Creche 219 22,0 

Jardim de Infância 458 46,0 
1º Ciclo 191 19,2 
Total 996 100 
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Relativamente ao contexto educativo das crianças, a Tabela 31 mostra que 12,8% das 

crianças estão em casa (com familiares ou ama). As restantes crianças (87,2%) frequentam 

estabelecimentos de ensino - 68% em estabelecimentos de ensino pré-escolar (creche e jardim de 

infância) e as restantes estão no 1º ciclo do ensino básico. 

Caracterização das Famílias 

Relativamente às famílias, foram recolhidos dados relacionados com a idade, estado civil, 

escolaridade, profissão e situação profissional de ambos os progenitores, dados relacionados com 

a estrutura familiar e número de membros do agregado familiar e a existência de irmãos com 

necessidades educativas especiais ou doenças crónicas, tipo de habitação e caracterização do 

local de residência. 

Quanto às mães, a sua idade varia entre os 19 e os 51 anos, com uma idade média de 35,3 

anos e um desvio-padrão de 5. Só foi possível apurar os dados relativamente à idade de 918 mães, 

correspondentes a 92,2% do total, tendo as restantes 78 omitido a resposta a esta questão. O 

intervalo etário com um maior número de mães é o que varia entre os 35 e os 39 anos, incluindo 

35% das mães (n=349), seguido dos 30 aos 34 anos, com 27,5% (n=274). 

Relativamente ao estado civil, a grande maioria, correspondente a 79,8% das mães, está 

casada ou vive em união de facto, 11,2% são solteiras e 7,7 são divorciadas. Cerca de 90% das 

mães são de nacionalidade portuguesa e 0,8% correspondem a mães com dupla nacionalidade, 

incluindo a portuguesa (n=8). As restantes são de nacionalidade estrangeira, sendo que, nestas, 

3,2% são de nacionalidade brasileira, 1,3% de países africanos e 1,3% de países europeus. 

Relativamente às habilitações literárias, cerca de 66,7% das mães frequentou o ensino 

superior, tendo habilitações ao nível do bacharelato, licenciatura, mestrado ou doutoramento. De 

referir que 0,7% (n=7) das mães não concluiu o primeiro ciclo do ensino básico.  

Quanto ao estatuto de emprego cerca de 86% das mães estão empregadas (n=860), 

sobretudo em profissões de grau II (n=338) de acordo com a escala de Graffar, correspondentes a 

dirigentes intermédios, profissões liberais, professores, entre outras, e de grau III (n=138), 

correspondentes a quadros médios, empregados de escritório, chefes de secção, entre outros. A 

maioria das mães empregadas, cerca de 74,4%, trabalha por conta de outrem e cerca de 76,2% 

recebe vencimentos mensais certos. 

Quanto aos pais, a sua idade varia entre os 20 e os 63 anos, com uma idade média de 37,5 

anos e um desvio-padrão de 5,9. Só foi possível apurar os dados relativamente à idade de 902 

pais, correspondentes a 90,6% do total, tendo os restantes 94 omitido a resposta a esta questão. O 
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intervalo etário com um maior número de pais é o que varia entre os 35 e os 39 anos, que inclui 

33,7% dos pais (n=337), seguido dos 30 aos 34 anos, com 21,3% (n=213). 

A grande maioria, correspondente a 79,9% dos pais, está casado ou vive em união de facto. 

Cerca de 91% dos pais são de nacionalidade portuguesa e 0,6% correspondem a pais com dupla 

nacionalidade, incluindo a portuguesa (n=6). Os restantes são de nacionalidade estrangeira, sendo 

a maioria proveniente dos países de África (2,2%). 

Relativamente às habilitações literárias, cerca de 46% dos pais frequentou o ensino superior, 

tendo habilitações ao nível da licenciatura, mestrado ou doutoramento. 33% dos pais concluiu o 

ensino secundário e 10% concluiu o bacharelato. De referir que 2% (n=20) dos pais não concluiu o 

primeiro ciclo do ensino básico. 

Cerca de 88,6% dos pais estão empregados (n=882), sobretudo em profissões de grau II 

(n=301), de acordo com a escala de Graffar, correspondentes a dirigentes intermédios, profissões 

liberais, professores, entre outras, e de grau IV (n=146), correspondentes a funcionários semi-

qualificados e empregados de escritório não diferenciados, entre outros. A maioria dos pais 

empregados, cerca de 70,6%, trabalha por conta de outrem e cerca de 77,2% recebe vencimentos 

mensais certos. 

No que se refere à tipologia e composição do agregado familiar, é possivel dizer que cerca de 

79,8% das famílias apresentam uma tipologia nuclear, constituída por pai, mãe e filho ou filhos. De 

referir, a existência de 11,3% de famílias monoparentais em que a criança vive apenas com um dos 

seus progenitores e irmãos, caso existam. Cada agregado familiar é composto por uma média de 

3,8 elementos sendo a família mais numerosa composta por 13 elementos. 

Relativamente ao número de irmãos, cerca de 45,6% das crianças tem apenas 1 irmão. De 

referir, que 35,1% das crianças são filhos únicos e apenas 3,4% das crianças tem 3 ou mais 

irmãos. Existem 13 crianças na amostra, cerca de 1,3% do total, que tem um irmão gémeo. 

Considerando as crianças que têm irmãos, existem 18 crianças com um irmão com necessidades 

educativas especiais e duas crianças com dois irmãos com necessidades educativas especiais, 

nomeadamente com patologias não identificadas (n=5), com diagnósticos de défice cognitivo (n=4), 

síndrome de X frágil (n=2), perturbação de hiperatividade e défice de atenção (n=2), entre outros. 

Relativamente a irmãos com doenças crónicas, vale a pena referir a existência de três crianças 

com irmãos com Fibrose Quística. 

O estatuto sócio-económico da família foi calculado com base na escala de Graffar adaptada 

por Amaro, em 1990 (in Costa et al., 1996), e tem como referência os dados relativos às 

habilitações literárias, profissão e rendimentos da mãe, tipo de habitação e local de habitação. 
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Optou-se por efetuar este cálculo com base nos dados da mãe pelo facto dos questionários terem 

sido maioritariamente preenchidos por mães e por existir um elevado número de famílias 

monoparentais em que a criança vive unicamente com a mãe, apesar de manter contacto com o 

pai. 

Tabela 32 – Estatuto Sócio-Económico das famílias 

Estatuto Sócio-Económico N % % Válida 

Alto 203 20,4 23,4 
Médio Alto 491 49,3 56,6 

Médio 158 15,9 18,2 
Médio Baixo 16 1,6 1,8 

Baixo 0 0 0 
Total Respostas Válidas 868 87,1 100 

Ausência de Respostas 128 12,9  
Total 996 100  

A maioria das famílias que participaram neste estudo, cerca de 70%, pertence a um estatuto 

sócio-ecocómico médio-alto e alto. Nenhuma família pertence a um estatuto sócio-económico baixo 

motivo pelo qual existe uma baixa percentagem de famílias a receber ajuda económica do Estado. 

Relativamente à existência de ajuda económica do Estado, nomeadamente através de subsídios 

de desemprego, apenas cerca de 12,2% das famílias beneficia deste tipo de ajudas. 

RESULTADOS 

Para análise dos resultados dos questionários do presente estudo, foi utilizado o Software 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 20.0, com base exclusiva em estatística 

descritiva, com recurso a indicadores de tendência central, como a média, e de dispersão, 

nomeadamente o desvio-padrão e os valores mínimo e máximo, para as variáveis quantitativas e 

com recurso a frequências e percentagens, para as variáveis nominais ou ordinais. 

Foi feita uma análise estatística descritiva dos resultados, através do cálculo de frequências e 

percentagens das respostas por escala e por domínio de desenvolvimento, para a totalidade da 

amostra. De seguida, procedeu-se à distribuição dos resultados de risco de atraso do 

desenvolvimento em função de diferentes variáveis da criança, como por exemplo, o género; da 

família, como por exemplo, o estatuto sócio-económico; e da existência de fatores de risco, como 

por exemplo, a prematuridade. 

Participaram neste estudo 996 famílias de crianças entre os 0 e os 9 meses. A Tabela 33 

apresenta o número de questionários preenchidos por cada escala, sendo possível verificar que a 

escala com o valor mínimo de questionários preenchidos é a A, referente à faixa etária dos 0 aos 2 

meses, preenchida por 12 sujeitos, e a escala com o valor máximo de questionários preenchidos é 

a U, referente à faixa etária dos 6 anos e 1 mês aos 6 anos e 11 meses, preenchida por 143 

sujeitos. 
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Tabela 33 – Distribuição e percentagem de questionários preenchidos por escala 

Escala N % 

A   (0 - 2M) 12 1,2 
B   (3 - 4M) 13 1,3 
C   (5 - 7M) 31 3,1 

D   (8 - 10M) 29 2,9 
E   (11 - 13M) 23 2,3 
F   (14 - 16M) 22 2,2 
G   (17 - 19M) 30 3,0 
H   (20 - 22M) 29 2,9 
J   (23 - 25M) 21 2,1 

K   (2A 2M – 2A 4M) 23 2,3 
L   (2A 5M – 2A 9M) 53 5,3 

M   (2A 10M – 3A 2M) 41 4,1 
N   (3A 3M – 3A 7M) 65 6,5 

P   (3A 8M – 4A) 58 5,8 
Q   (4A 1M – 4A 5M) 69 6,9 
R   (4A 6M – 4A 10M) 68 6,8 
S   (4A 11M – 5A 5M) 91 9,1 

T   (5A 6M – 6A) 83 8,3 
U   (6A 1M – 6A 11M) 143 14,4 

V   (7A – 7A 11M) 92 9,2 
Total 996 100 

O instrumento, como já descrito, abrange oito domínios de desenvolvimento: motricidade fina, 

linguagem recetiva, linguagem expressiva, leitura, matemática, motricidade global, auto-ajuda e 

competências sócio-emocionais. De acordo com as normas de cotação do PEDS:DM, a existência 

de um atraso num dos domínios avaliados significa que a criança está em risco de apresentar um 

possível atraso no desenvolvimento pelo que deve ser automaticamente referenciada para uma 

avaliação mais detalhada.  

Assim, de um total de 996 crianças, avaliadas pelos pais, verificou-se que 590 crianças foram 

consideradas de risco, correspondendo a 59,2% do total da amostra, sendo que apenas 40,8% não 

apresentaram sinais de risco de atraso. Das 59,2% das crianças sujeitas ao rastreio que foram 

consideradas de risco, 30% falhou apenas um domínio e 16% falhou dois domínios. As restantes 

12,6% falharam três ou mais domínios de avaliação. 

Tabela 34 – Distribuição de respostas por domínio de desenvolvimento 

Domínios do desenvolvimento Com risco Sem risco Respostas 
esperadas (N) 

Ausência de 
respostas (N) N % N % 

1 – Motricidade Fina 247 24,8 749 75,2 996 0 
2 – Linguagem Recetiva 124 12,5 871 87,5 995 1 

3 – Linguagem Expressiva 166 18,4 738 81,6 904 0 
4 – Leitura 50 8,2 562 91,8 612 0 

5 – Matemática 128 21,2 477 78,8 605 0 
6 – Motricidade Global 101 19,5 418 80,5 519 0 

7 – Auto-Ajuda 167 18,5 736 81,5 903 0 
8 – Competências Sócio-

Emocionais 
92 13,6 584 86,4 676 0 

2 + 3 – Linguagem 257 25,9 737 74,1 - - 
4 + 5 – Competências Pré-

Académicas 
158 23,4 516 76,6 - - 



102 
 

Analisando individualmente, o domínio com maior percentagem de atrasos é a “Motricidade 

Fina”, com 24,8% de itens falhados, sendo seguido pela “Matemática” com 21,2% de itens 

falhados. O domínio com menor número de atrasos é a “Leitura”, com 8% de itens falhados.  

Se fizermos a análise como Glascoe e Robertshaw (2008), no estudo original, agrupando os 

domínios “Linguagem Recetiva” e “Linguagem Expressiva” num único (“Linguagem”) e os domínios 

“Leitura” e “Matemática” também num único (“Competências Pré-Académicas”), então o domínio 

com maior percentagem de atrasos é a “Linguagem” (25,9%), logo seguida da “Motricidade Fina” 

(24,8%) e das “Competências Pré-Académicas” (23,4%). 

A Tabela 34 mostra também que o número de respostas obtidas por cada domínio é diferente 

e isto deve-se à estrutura da escala em que nem todos os domínios aparecem representados em 

cada uma das faixas etárias. Por exemplo, a motricidade fina está representada em todas as 

subescalas e, por isso, são de esperar 996 respostas enquanto a motricidade grosseira só aparece 

representada até à subescala R, ou seja, até aos 4 anos e 5 meses sendo por isso de esperar um 

número de respostas inferior. 

Tabela 35 – Distribuição dos resultados de risco por escala (faixa etária) aplicada 

Escala Aplicada Com risco Sem risco 

N % N % 

A   (0 - 2M) 5 41,7 7 58,3 
B   (3 - 4M) 8 61,5 5 38,5 
C   (5 - 7M) 24 77,4 7 22,6 

D   (8 - 10M) 22 75,9 7 24,1 
E   (11 - 13M) 18 78,3 5 21,7 
F   (14 - 16M) 20 90,9 2 9,1 
G   (17 - 19M) 14 46,7 16 53,3 
H   (20 - 22M) 13 44,8 16 55,2 
J   (23 - 25M) 11 52,4 10 47,6 

K   (2A 2M – 2A 4M) 12 52,2 11 47,8 
L   (2A 5M – 2A 9M) 26 49,1 27 50,9 

M   (2A 10M – 3A 2M) 27 65,9 14 34,1 
N   (3A 3M – 3A 7M) 32 49,2 33 50,8 

P   (3A 8M – 4A) 47 81 11 19 
Q   (4A 1M – 4A 5M) 55 79,7 14 20,3 
R   (4A 6M – 4A 10M) 41 60,3 27 39,7 
S   (4A 11M – 5A 5M) 64 70,3 27 29,7 

T   (5A 6M – 6A) 56 67,5 27 32,5 
U   (6A 1M – 6A 11M) 81 56,6 62 43,4 

V   (7A – 7A 11M) 14 15,2 78 84,8 
Total 406  590  

Se analisarmos os resultados obtidos relativamente à faixa etária e não ao domínio de 

desenvolvimento e, considerando que cada escala (representada por letras) corresponde a uma 

faixa etária, podemos observar que a escala com maior percentagem de itens falhados é a F, 

relativa à faixa etária dos 14 aos 16 meses, com 90.9% de crianças evidenciando sinais de risco de 

atraso no desenvolvimento. As escalas A, G, H, L, N e V são as únicas em que a percentagem de 

crianças sem sinais de atraso é superior à de crianças com resultados de risco. 
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Distribuição dos resultados de risco, por domínio, em cada faixa etária 

Tabela 36 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala A (0 - 2M) 

Escala Aplicada Com risco Sem risco 

N % N % 

A1 4 33,3% 8 66,7% 
A2 1 8,3% 11 91,7% 
A3 1 8,3% 11 91,7% 
A6 0 0% 12 100% 

A7 0 0% 12 100% 

A8 3 25% 9 75% 

Relativamente aos itens da Escala A, o item com maior percentagem de risco é o A1 (“O seu 

bebé olha para as mãos?” Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim), com 33,3% de crianças a falhar 

este item. Os itens A6 (“O seu bebé tenta manter a cabeça equilibrada?” Respostas aceitáveis: Um 

pouco; Sim) e A7 (“O seu bebé abre a boca quando vê o biberão, o peito ou a chupeta?” Respostas 

aceitáveis: Às vezes; Sim) foram cumpridos pela totalidade das crianças a que foram aplicados. 

Tabela 37 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala B (3 – 4M) 

Escala Aplicada Com risco Sem risco 

N % N % 

B1 7 50% 7 50% 
B2 2 15,4% 11 84,6% 
B3 0 0% 13 100% 

B6 1 7,7% 12 92,3% 
B7 1 7,7% 12 92,3% 
B8 0 0% 13 100% 

Relativamente aos itens da Escala B, o item com maior percentagem de risco é o B1 (“As 

mãos do seu bebé estão abertas e não fechadas, a maior parte do tempo?” Respostas aceitáveis: 

Sim), com 50% de crianças a falhar este item. Os itens B3 (“O seu bebé faz sons especiais quando 

está feliz?” Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim) e B8 (“O seu bebé sorri ou faz sons para chamar 

a atenção?” Respostas aceitáveis: Às vezes; A maioria das vezes) foram cumpridos pela totalidade 

das crianças a que foram aplicados. 

Tabela 38 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala C (5 – 7M) 

Escala Aplicada Com risco Sem risco 

N % N % 

C1 14 45,2% 17 54,8% 
C2 11 35,5% 20 64,5% 
C3 1 3,2% 30 96,8% 
C6 4 12,9% 27 87,1% 
C7 7 22,6% 24 77,4% 
C8 1 3,2% 30 96,8% 

Relativamente aos itens da Escala C, o item com maior percentagem de risco é o C1 

(“Quando o seu bebé segura um brinquedo em cada mão, olha para uma mão e depois para a 

outra?” Respostas aceitáveis: Sim), com 45,2% de crianças a falhar este item. Os itens com maior 

percentagem de sucesso foram o C3 (“O seu bebé «fala» ou faz sons quando segura um brinquedo 

ou quando vê um animal doméstico?” Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim) e o C8 (“Quando faz 
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cócegas ao seu bebé, ele/a gosta?” Respostas aceitáveis: Às vezes; A maioria das vezes), 

cumpridos por 96,8% das crianças a que foram aplicados. 

Tabela 39 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala D (8 – 10M) 

Escala Aplicada Com risco Sem risco 

N % N % 

D1 20 62,5% 12 37,5% 
D2 2 6,3% 30 93,8% 
D3 2 6,3% 30 93,8% 
D6 5 15,6% 27 84,4% 
D7 4 12,5% 28 87,5% 
D8 1 3,1% 31 96,9% 

Relativamente aos itens da Escala D, o item com maior percentagem de risco é o D1 (“O seu 

bebé costuma explorar objetos apenas com o dedo indicador?” Respostas aceitáveis: Sim), com 

62,5% de crianças a falhar este item. O item com maior percentagem de sucesso foi o D8 (“O seu 

bebé gosta quando você esconde a cara e de seguida a mostra outra vez (esconder e mostrar 

várias vezes)?” Respostas aceitáveis: Sim), cumprido por 96,9% das crianças a que foi aplicado. 

Tabela 40 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala E (11 – 13M) 

Escala Aplicada Com risco Sem risco 

N % N % 

E1 0 0% 20 100% 

E2 6 30% 14 70% 
E3 0 0% 20 100% 

E6 7 35% 13 65% 
E7 14 70% 6 30% 
E8 3 15% 17 85% 

Relativamente aos itens da Escala E, o item com maior percentagem de risco é o E7 (“O seu 

bebé consegue beber (e não chupar/sugar) de uma chávena?” Respostas aceitáveis: Sim), com 

70% de crianças a falhar este item. Os itens E1 (“O seu bebé consegue apertar um brinquedo para 

que faça ruído – ou tenta fazê-lo?” Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim) e E3 (“O seu bebé junta 

muitos sons como se estivesse a falar?” Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim) foram cumpridos 

pela totalidade das crianças a que foram aplicados. 

Tabela 41 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala F (14 – 16M) 

Escala Aplicada Com risco Sem risco 

N % N % 

F1 8 36,4% 14 63,6% 
F2 5 22,7% 17 77,3% 
F3 10 45,5% 12 54,5% 
F6 8 36,4% 14 63,6% 
F7 8 36,4% 14 63,6% 
F8 7 31,8% 15 68,2% 

Relativamente aos itens da Escala F, o item com maior percentagem de risco é o F3 (“Se der 

ao seu filho/a algo que ele/a gosta muito, ele/a acena com a cabeça ou diz que «sim»?” Respostas 

aceitáveis: A maioria das vezes), com 45,5% de crianças a falhar este item. O item com maior 

percentagem de sucesso foi o F2 (“Se estender a sua mão e pedir ao seu filho/a que lhe dê algo, 
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ele/a dá, mesmo que não seja a coisa correta?” Respostas aceitáveis: A maioria das vezes), 

cumprido por 77,3% das crianças a que foi aplicado. 

Tabela 42 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala G (17 – 19M) 

Escala Aplicada Com risco Sem risco 

N % N % 

G1 9 30% 21 70% 
G2 5 16,7% 25 83,3% 
G3 1 3,3% 29 96,7% 
G6 3 10% 27 90% 
G7 4 13,3% 26 86,7% 
G8 0 0% 30 100% 

Relativamente aos itens da Escala G, o item com maior percentagem de risco é o G1 (“A sua 

criança consegue empilhar blocos (cubos)? Se sim, quantos empilha?” Respostas aceitáveis: 3 ou 

mais blocos), com 30% de crianças a falhar este item. O item G8 (“Quando o seu filho/a está com 

outras crianças tenta fazer coisas com elas, como dar-lhes de comer, dar-lhes beijos ou até mesmo 

empurrá-las ou tirar-lhes os brinquedos”? Respostas aceitáveis: Sim) foi cumprido pela totalidade 

das crianças a que foi aplicado. 

Tabela 43 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala H (20 – 22M) 

Escala Aplicada Com risco Sem risco 

N % N % 

H1 2 6,9% 27 93,1% 
H2 1 3,4% 28 96,6% 
H3 2 6,9% 27 93,1% 
H6 10 34,5% 19 65,5% 
H7 4 13,8 25 86,2% 
H8 2 6,9% 27 93,1% 

Relativamente aos itens da Escala H, o item com maior percentagem de risco é o H6 (“O seu 

filho/a tenta saltar embora os dois pés não saiam do chão?” Respostas aceitáveis: Um ou ambos 

os pés saem do chão), com 34,5% de crianças a falhar este item. O item com maior percentagem 

de sucesso foi o H2 (“Pergunte ao seu filho/a: «Onde estão os teus olhos?», «Onde está o teu 

nariz?», «…pés?», «…cabelo?», «…boca?» e «…orelhas?». Quantas partes do corpo são 

identificadas corretamente pelo seu filho/a?” Respostas aceitáveis: 2 ou mais) cumprido por 99,6% 

das crianças a que foi aplicado. 

Tabela 44 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala J (23 – 25M) 

Escala Aplicada Com risco Sem risco 

N % N % 

J1 3 14,3% 18 85,7% 
J2 0 0% 21 100% 

J3 6 28,6% 15 71,4% 
J6 1 4,8% 20 95,2% 
J7 1 4,8% 20 95,2% 
J8 4 19% 17 81% 

Relativamente aos itens da Escala J, o item com maior percentagem de risco é o J3 

(“Pergunte ao seu filho/a: «Que é isto?» e mostre-lhe coisas como uma colher, um copo, uma 
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boneca, um carro, uma caixa, um lápis, uma bolacha, uma cadeira ou uma luz. Quantos objetos 

destes ou outros é que o seu filho/a consegue nomear?” Respostas aceitáveis: 5 ou mais), com 

28,6% de crianças a falhar este item. O item J2 (“Pergunte ao seu filho/a: «Onde estão os teus 

olhos?», «Onde está o teu nariz?», «…pés?», «…cabelo?», «…boca?» e «…orelhas?». Quantas 

partes do corpo são identificadas corretamente pelo seu filho/a?” Respostas aceitáveis: 3 ou mais) 

foi cumprido pela totalidade das crianças a que foi aplicado. 

Tabela 45 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala K (2A 2M – 2A 4M) 

Escala Aplicada Com risco Sem risco 

N % N % 

K1 1 4,3% 22 95,7% 
K2 7 30,4% 16 69,6% 
K3 4 17,4 19 82,6% 
K6 3 13% 20 87% 
K7 9 39,1% 14 60,9% 
K8 0 0% 23 100% 

Relativamente aos itens da Escala K, o item com maior percentagem de risco é o K7 (“A sua 

criança ajuda a arrumar os brinquedos?” Respostas aceitáveis: A maioria das vezes), com 39,1% 

de crianças a falhar este item. O item K8 (“O seu filho/a tenta brincar com outras crianças que já 

estão a brincar?” Respostas aceitáveis: Um pouco; Sim) foi cumprido pela totalidade das crianças a 

que foi aplicado. 

Tabela 46 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala L (2A 5M – 2A 9M) 

Escala Aplicada Com risco Sem risco 

N % N % 

L1 19 35,8% 34 64,2% 
L2 0 0% 43 100% 

L3 0 0% 43 100% 

L6 4 7,5% 49 92,5% 
L7 10 18,9% 43 81,1% 
L8 1 1,9% 52 98,1% 

Relativamente aos itens da Escala L, o item com maior percentagem de risco é o L1 (“A sua 

criança rabisca com lápis ou marcadores sem sair muito dos limites da folha?” Respostas 

aceitáveis: Sim), com 35,8% de crianças a falhar este item. Os itens L2 (“Pergunte ao seu filho/a: 

«Onde está a tua cabeça?», «Onde estão as tuas pernas?», «…braços?», «…dedos?», 

«…dentes?», «…polegares?» e «…dedos dos pés?». Quantas partes do corpo são identificadas 

corretamente pelo seu filho/a?” Respostas aceitáveis: 3 ou mais) e L3 (“Quando o seu filho/a fala, 

quantas palavras consegue juntar de cada vez?” Respostas aceitáveis: 2 ou mais) foram cumpridos 

pela totalidade das crianças a que foram aplicados. 
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Tabela 47 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala M (2A 10M – 3A 2M) 

Escala Aplicada Com risco Sem risco 

N % N % 

M1 21 51,2% 20 48,8% 
M2 4 9,8% 37 90,2% 
M3 3 7,3% 38 92,7% 
M6 3 7,3% 38 92,7% 
M7 10 24,4% 31 75,6% 
M8 11 26,8& 30 73,2% 

Relativamente aos itens da Escala M, o item com maior percentagem de risco é o M1 (“A sua 

criança rabisca com lápis ou marcadores sem sair muito dos limites da folha” Respostas aceitáveis: 

Sim), com 51,2% de crianças a falhar este item. Os itens com maior percentagem de sucesso 

foram o M3 (“Quando o seu filho/a fala com outras pessoas, quanto é que elas entendem o que 

ele/a diz?” Respostas aceitáveis: Cerca de metade; Quase tudo) e o M6 (“O seu filho/a consegue 

aguentar em cada pé durante um segundo?” Respostas aceitáveis: Sim), cumpridos por 92,7% das 

crianças a que foram aplicados. 

Tabela 48 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala N (3A 3M – 3A 7M) 

Escala Aplicada Com risco Sem risco 

N % N % 

N1 8 12,3% 57 87,7% 
N2 9 13,8% 56 86,2% 
N3 4 6,2% 61 93,8% 
N4 2 3,1% 63 96,9% 
N6 14 21,5% 51 78,5% 
N7 13 30% 52 50% 
N8 1 1,5% 65 98,5% 

Relativamente aos itens da Escala N, o item com maior percentagem de risco é o N7 (“A sua 

criança utiliza a casa de banho sem que seja preciso dizer-lhe?” Respostas aceitáveis: A maioria 

das vezes), com 30% de crianças a falhar este item. O item com maior percentagem de sucesso foi 

o N8 (“O seu filho/a gosta de fazer favores ou gosta de surpreender, ajudando?” Respostas 

aceitáveis: Às vezes; Sim), cumprido por 98,5% das crianças a que foi aplicado. 

Tabela 49 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala P (3A 8M – 4A) 

Escala Aplicada Com risco Sem risco 

N % N % 

P1 20 34,5% 38 65,5% 
P2 9 15,5% 49 84,5% 
P3 21 36,2% 37 63,8% 
P5 27 46,6% 31 53,4% 
P6 14 24,1% 44 75,9% 
P7 11 19% 47 81% 
P8 2 3,4% 56 96,6% 

Relativamente aos itens da Escala P, o item com maior percentagem de risco é o P5 (“Se 

disser ao seu filho/a «Ouve as palavras que te vou dizer e diz-me se são iguais ou não: Mola-Bola. 

São iguais ou não?». De seguida, diga «Cão-Cão. São iguais ou não?». Depois experimente com 

«Vaca-Faca» e «Luta-Lupa». A quantas responde corretamente?” Respostas aceitáveis: Todas), 
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com 46,6% de crianças a falhar este item. O item com maior percentagem de sucesso foi o P8 (“O 

seu filho/a parece saber o que é bom comportamento e mau comportamento?” Respostas 

aceitáveis: Sim), cumprido por 96,6% das crianças a que foi aplicado. 

Tabela 50 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala Q (4A 1M – 4A 5M) 

Escala Aplicada Com risco Sem risco 

N % N % 

Q1 43 61,4% 27 38,6% 
Q2 14 20,3% 55 79,7% 
Q3 1 1,4% 68 98,6% 
Q4 0 0% 69 100% 

Q5 6 8,7% 63 91,3% 
Q6 23 33,3% 46 66,7% 
Q7 14 20,3% 55 79,7% 
Q8 11 15,9% 58 84,1% 

Relativamente aos itens da Escala Q, o item com maior percentagem de risco é o Q1 (“Peça 

ao seu filho/a que desenhe um triângulo como o que está na outra folha. Consegue desenhá-lo?” 

Respostas aceitáveis: Sim), com 61,4% de crianças a falhar este item. O item Q4 (“Diga ao seu 

filho/a «Quero que me mostres como contas. Pronto? Um, …» (não diga mais nada). Até que 

número é que ele/a consegue contar?” Respostas aceitáveis: 2; 3 ou mais) foi cumprido pela 

totalidade das crianças a que foi aplicado. 

Tabela 51 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala R (4A 6M – 4A 10M) 

Escala Aplicada Com risco Sem risco 

N % N % 

R1 6 8,8% 62 91,2% 
R2 1 1,5 67 98,5% 
R3 24 35,3% 44 64,7% 
R4 10 14,7% 58 85,3% 
R5 14 20,6% 54 79,4% 
R7 12 17,6% 56 82,4% 
R8 17 25% 51 75% 

Relativamente aos itens da Escala R, o item com maior percentagem de risco é o R3 (“Diga 

ao seu filho/a «Ouve e repete o que te vou dizer: A Maria gosta de atirar e apanhar a bola». Se o 

seu filho/a se enganar, experimente novamente «Ouve e repete o que te vou dizer: O João lê bons 

livros, sempre que pode». Como é que ele/a respondeu?” Respostas aceitáveis: Não cometeu 

nenhum erro, pelo menos numa das frases), com 35,3% de crianças a falhar este item. O item com 

maior percentagem de sucesso foi o R2 (“Diga ao seu filho/a «Mostra-me os teus joelhos» ou 

«Onde estão os teus joelhos?». Experimente novamente com «queixo» e «unhas». Quantas partes 

do corpo são identificadas corretamente pelo seu filho/a? Respostas aceitáveis: 2 ou mais), 

cumprido por 98,5% das crianças a que foi aplicado. 
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Tabela 52 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala S (4A 11M – 5A 5M) 

  Escala Aplicada Com risco Sem risco 

N % N % 

S1 14 15,4% 77 84,6% 
S2 22 24,4% 68 75,6% 
S3 4 4,4 87 95,6% 
S4 16 17,6% 75 83,4% 
S5 39 42,9% 52 57,1% 
S7 14 15,4% 77 84,6% 
S8 28 30,8% 63 69,2% 

Relativamente aos itens da Escala S, o item com maior percentagem de risco é o S5 (“Mostre 

as letras do alfabeto e pergunte ao seu filho/a «Que letra é esta?». Quantas letras é que o seu 

filho/a consegue nomear corretamente?” Respostas aceitáveis: 8 ou mais), com 42,9% de crianças 

a falhar este item. O item com maior percentagem de sucesso foi o S3 (“Aponte para as imagens 

dos ratos, dentes e pés. Pergunte ao seu filho/a «O que são?». Ele/a responde, utilizando as 

palavras que os adultos usam?” Respostas aceitáveis: Sim), cumprido por 95,6% das crianças a 

que foi aplicado. 

Tabela 53 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala T (5A 6M – 6A) 

Escala Aplicada Com risco Sem risco 

N % N % 

T1 23 26,7% 63 73,3 
T2 21 24,4% 65 75,6% 
T3 46 53,5% 40 46,5% 
T4 4 4,7% 82 95,3% 
T5 21 24,4% 65 75,6% 
T7 1 1,2% 85 98,8% 

Relativamente aos itens da Escala T, o item com maior percentagem de risco é o T3 (“Diga 

ao seu filho/a «Quero que me digas o alfabeto ou o abecedário (ABC)». Quantas letras consegue o 

seu filho/a dizer ou cantar antes de cometer um erro?” Respostas aceitáveis: 16-25; Todas), com 

53,5% de crianças a falhar este item. O item com maior percentagem de sucesso foi o T7 

(“Pergunte ao seu filho/a «Como se chama a tua mãe?» ou «Como se chama o teu pai?» (ou outro 

prestador de cuidados, se necessário). Qual é a resposta?” Respostas aceitáveis: Diz o nome e o 

apelido; Diz o nome ou o apelido mas não os dois), cumprido por 98,8% das crianças a que foi 

aplicado. 

Tabela 54 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala U (6A 1M – 6A 11M) 

Escala Aplicada Com risco Sem risco 

N % N % 

U1 17 12,1% 123 87,9% 
U2 3 2,1% 137 97,9% 
U3 40 28,6% 100 71,4% 
U4 10 7,1% 130 92,9% 
U5 16 11,4% 124 88,6% 
U7 32 22,9% 108 77,1% 

Relativamente aos itens da Escala U, o item com maior percentagem de risco é o U3 

(“Aponte para a imagem e diga ao seu filho/a «Quero que repitas o que te vou dizer: Os cães são 
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bons animais de estimação mas precisam de muito amor». Se o seu filho/a cometer algum erro 

(ordem incorreta ou faltarem palavras), aponte para a imagem do nadador e diga «Quero que 

repitas o que te vou dizer: A menina foi nadar para o lago com as amigas». Como é que ele/a 

respondeu?” Respostas aceitáveis: Não cometeu nenhum erro, pelo menos numa das frases), com 

28,6% de crianças a falhar este item. O item com maior percentagem de sucesso foi o U2 

(“Pergunte ao seu filho/a «Onde está a tua anca?», «pulso?» e «cintura?». Quantas partes do 

corpo são identificadas corretamente pelo seu filho/a?” Respostas aceitáveis: 1; 2 ou mais), 

cumprido por 97,9% das crianças a que foi aplicado. 

Tabela 55 – Distribuição dos resultados de risco por item na Escala V (7A – 7A 11M) 

Escala Aplicada Com risco Sem risco 

N % N % 

V1 8 8,7 84 91,3% 
V2 2 2,2% 90 97,8% 
V4 7 7,6% 85 92,4% 
V5 4 4,3% 88 95,7% 

Relativamente aos itens da Escala V, o item com maior percentagem de risco é o V1 (“Diga 

ao seu filho/a «Por favor escreve estas palavras» (certifique-se que o seu filho/a não vê as palavras 

enquanto você as lê. Dê-lhe tempo para escrever cada palavra): «dar, livro, vaca, usar, somar». 

Quantas palavras escreveu corretamente? Respostas aceitáveis: 2-3; 4-5), com 8,7% de crianças a 

falhar este item. O item com maior percentagem de sucesso foi o V2 (“Diga ao seu filho/a «Vou 

dizer-te 4 palavras. Uma das palavras não pertence ao grupo. Ouve atentamente e diz-me qual a 

palavra que não pertence: chocolate/açucar/giz/pão». Experimente novamente com «casa de 

banho/comboio/cozinha/sala» e com «irmão/assistente/escada/vizinho». O seu filho respondeu giz, 

comboio e escada? Respostas aceitáveis: Sim; Algumas), cumprido por 97,8% das crianças a que 

foi aplicado. 

Distribuição dos resultados em função das crianças e familias 

Relativamente à distribuição dos sinais de atraso pelo género da criança, é possível verificar 

uma maior percentagem de resultados de risco no sexo masculino, com 63,6% das crianças do 

sexo masculino com itens falhados contra 54,4% das crianças do sexo feminino. 

Tabela 56 – Distribuição dos resultados de risco por faixa etária 

Faixa etária Com risco Sem risco 

N % N % 

1 – 35 Meses 185 61,7 115 38,3 
36 – 71 Meses 299 67,3 145 32,7 
71 – 95 Meses 106 42,1 146 57,9 

Total 590  406  

Relativamente aos resultados de risco por faixa etária, o grupo com maior percentagem de 

resultados de risco é o grupo entre os 36 e os 71 meses de idade, com 67,3% de crianças com 
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resultados de risco. Apenas o intervalo etário entre os 72 e os 95 meses tem uma percentagem de 

crianças sem resultados de risco superior à de crianças com resultados de risco. 

Tabela 57 – Distribuição dos resultados de risco pelo tempo de gestação 

Tempo de gestação Com risco Sem risco 

N % N % 

Parto de termo 575 59,3 395 40,7 
Parto Prematuro 15 57,7 11 42,3 

Total 590  406  

Conforme se pode verificar na Tabela 57, a percentagem de resultados de risco é semelhante 

caso o parto tenha sido de termo ou prematuro. De qualquer forma, o número de partos prematuros 

é substancialmente inferior ao de partos de termo, pelo que estes resultados são pouco 

significativos. 

Tabela 58 – Distribuição dos resultados de risco de acordo com a existência de diagnóstico de perturbação 

do desenvolvimento 

Existência de diagnóstico de Perturbação do 
Desenvolvimento 

Com risco Sem risco 

N % N % 

Não 587 59,4 402 40,6 
Problemas Audição 0 0 1 100 

Atraso Global do Desenvolvimento 2 100 0 0 
Atraso Desenvolvimento Linguagem 1 33,3 2 66,7 

Síndrome de Asperger 0 0 1 100 
Total 590  406  

Conforme se pode verificar na Tabela 58, existem crianças com perturbação do 

desenvolvimento identificada, nomeadamente problemas auditivos, atraso do desenvolvimento da 

linguagem e síndrome de asperger, que não são identificados com existência de risco no 

desenvolvimento através do questionário. 

Tabela 59 – Distribuição dos resultados de risco de acordo com a gemelaridade 

Gemelaridade Com risco Sem risco 

N % N % 

Não 453 57,6 333 42,4 
Sim 8 61,5 5 38,5 

Conforme se pode verificar na Tabela 59 a proporção de crianças com risco de atraso do 

desenvolvimento é superior em caso de gemelaridade. 

Por último, gostaríamos ainda de analisar a distribuição dos resultados de risco em função de 

variáveis que a literatura evidencia como tendo um impacto significativo no desenvolvimento da 

criança como seja o nível de escolaridade da mãe e o estatuto sócio-económico da família. 
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Tabela 60 – Distribuição dos resultados de risco de acordo com as habilitações literárias da mãe 

Idade da Mãe Com risco Sem risco 

N % N % 

Desconhecida 10 71,4 4 28,6 
Licenciatura/Mestrado/Doutoramento 334 57,2 250 42,8 

Bacharelato 53 65,4 28 34,6 
9 a 12 anos de escolaridade 162 60 108 40 
4 a 6 anos de escolaridade 26 65 14 35 
< 4 anos de escolaridade 5 71,4 2 28,6 

Conforme se pode verificar na Tabela 60, o nível de habilitações literárias das mães em que a 

presença de resultados indicadores de risco de atraso no desenvolvimento é superior, é o inferior a 

quatro anos de escolaridade. Por outro lado, o nível de habilitações literárias mais elevado 

(licenciatura, mestrado ou doutoramento) é o que tem menor percentagem de crianças com risco. 

No que se refere ao estatuto sócio-económico, a percentagem de crianças com resultados de 

risco de atraso é superior à de crianças sem resultados de risco em todos os níveis (do alto ao 

baixo). 

DISCUSSÃO 

Relativamente à taxa de retorno, foi obtido um valor de 29,6%, um valor muito inferior ao que 

seria desejável. Este valor pode dever-se a fatores relacionados com a falta de tempo dos pais e 

com um menor comprometimento por se tratar de um estudo e não de um programa de rastreio 

oficial.  

De uma maneira geral, os pais não relataram dificuldades no preenchimento dos 

documentos. De destacar alguns comentários de crítica em relação ao item Q2, que envolve a 

identificação das cores, devido ao facto dos cubos estarem a preto e branco apesar de ter sido 

acrescentado à mão que este item poderia ser testado com quaisquer outros materiais coloridos; e 

ao item U5 que envolve a leitura de palavras por reconhecimento visual (por exemplo, SAÍDA, 

PERIGO, etc.) por ser apresentado a crianças dos 6 anos e 1 mês aos 6 anos e 11 meses, muitas 

delas ainda no ensino pré-escolar. 

Relativamente à percentagem de crianças identificadas com resultados de risco, há que 

destacar um número demasiado elevado, 59,2% do total dos participantes, dos quais 28,6% falhou 

em dois ou mais itens. Apesar de tudo, há que ter em conta que este valor é apenas indicativo de 

necessidade de avaliação mais aprofundada mas, mesmo assim, trata-se de um valor muito 

elevado, sobretudo quando comparado com os valores referidos no instrumento original. Segundo 

Glascoe e Robertshaw, em 2008, os itens com insucesso, em cada uma das escalas estão 

associados ao percentil 16, ou seja, espera-se que 84% das crianças daquela faixa etária consiga 

cumprir cada um dos itens com sucesso. 
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Este valor é muito superior ao encontrado noutros estudos que envolvem instrumentos de 

rastreio: por exemplo, Brito e colaboradores, em 2011, no seu estudo com o Denver-II, obtiveram 

uma percentagem de 46,3% de risco; Halpern e colaboradores, em 2000, encontraram uma 

percentagem de risco de 34% com o Denver-II, Sices e colaboradores, em 2009, obtiveram 

percentagens de risco de 37% com o Parents’ Evaluation of Developmental Status (PEDS) e 27% 

com o Ages & Stages Questionnaire (ASQ); Rydz e colaboradores, em 2006, obtiveram uma taxa 

de risco de 40% com a utilização do ASQ; King e colaboradores, em 2010, obtiveram uma 

percentagem de risco de 22% com o PEDS e de 11% com o ASQ; Hix-Small e colaboradores, em 

2007, obteve uma percentagem de risco de 21,6% com o ASQ. 

Este valor, apesar de ser apenas sugestivo de possíveis alterações no desenvolvimento, é 

também muito superior à prevalência de perturbações do desenvolvimento, segundo Oliveira 

(2011), de 10 a 20% nos países desenvolvidos. 

Sabe-se que, de acordo com Glascoe, em 1993 (in Glascoe, 2001), e Squires, em 1996 (in 

Glascoe, 2001), os instrumentos de rastreio, mesmo quando cumprem os critérios de precisão, dão 

uma elevada percentagem de falsos-positivos, ou seja, resultados de risco em 15 a 30% de 

crianças que não têm qualquer tipo de perturbação do desenvolvimento. Mesmo assim, há que ter 

em conta que o valor elevado de resultados de risco obtido neste estudo pode ser indicativo de que 

o instrumento, apesar de traduzido, não se encontra adaptado à população portuguesa e ao que é 

exigido às crianças nas diferentes idades e, especialmente, no ensino pré-escolar. 

A escala com maior percentagem de itens falhados é a F, relativa à faixa etária 14-16 meses, 

com 90.9% de crianças com resultados de risco de atraso no desenvolvimento. Nesta escala, todos 

os itens tiveram percentagens elevadas de insucesso, que variam entre os 22,7 (item F2) e os 

45,5% (item 3), pelo que não há um item que se destaque e que seja responsável pela elevada 

taxa de insucesso, o que pode ser sugestivo de que a colocação daqueles itens em determinada 

faixa etária não seja adequada à realidade desenvolvimental e indissociavelmente cultural das 

crianças portuguesas, sugerindo ao mesmo tempo que provavelmente as crianças americanas 

estarão mais avançadas em termos de desenvolvimento, para as faixas etárias estudadas. 

Possivelmente, aspetos relacionados com a qualidade dos cuidados à primeira infância e os 

contextos promotores do seu desenvolvimento serão bastante diversos, caso excluamos as 

variáveis de natureza biológica desta reflexão. 

As escalas A, G, H, L, N e V são as únicas em que a percentagem de crianças sem 

resultados de risco é superior à de crianças com resultados de risco.  

Quanto aos domínios, o domínio com maior percentagem de resultados de risco é a 

Motricidade Fina, com 24,8% de itens falhados, logo seguido pela Matemática, com 21,2% de itens 
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falhados. O domínio com menor número de atrasos é a Leitura, com 8% de itens falhados. No 

entanto, se fizermos a análise como Glascoe e Robertshaw (2008), no estudo original, agrupando 

os domínios Linguagem Recetiva e Linguagem Expressiva num único (Linguagem) e os domínios 

Leitura e Matemática também num único (Competências Pré-Académicas), então o domínio com 

maior percentagem de resultados de risco é a Linguagem (25,9%), logo seguida da Motricidade 

Fina (24,8%) e das Competências Pré-Académicas (23,4%). 

Estes resultados são coincidentes com os de Sargaço, em 2011, em que a maior 

percentagem de risco de atrasos detetada com a utilização do PEDS:DM também ocorreu nos 

domínios da motricidade fina e da linguagem. Estas áreas são também as identificadas por Brito e 

colaboradores, no seu estudo de 2011, com a utilização do Denver-II, com 41,9 a 50,2% de sinais 

de atraso na área da linguagem e 22 a 39,4% na área da motricidade fina; e por Theeranate e 

Chuengchitracks, em 2005, em que encontraram uma maior percentagem de preocupação dos pais 

nas áreas da linguagem, motricidade fine e global, com a utilização do PEDS. 

Relativamente à distribuição dos resultados de risco por género da criança, é possível 

verificar uma maior percentagem de sinais de risco no sexo masculino, com 63,6% das crianças do 

sexo masculino com itens falhados contra 54,4% das crianças do sexo feminino. Por outro lado, 

considerando apenas as crianças com sinais de risco, 56,6% são do sexo masculino, o que está de 

acordo com a investigação, verificando-se, de facto, uma maior prevalência de perturbações do 

desenvolvimento infantil no sexo masculino. O estudo de Brito e colaboradores, em 2011, verificou 

uma maior prevalência de alterações no desenvolvimento psicomotor no sexo masculino; noutro 

estudo, realizado na China, por Xie e colaboradores, em 2008 (in Brito et al., 2011), também foi 

encontrada uma associação significativa entre o atraso cognitivo e o sexo masculino, entre muitos 

outros. 

Relativamente aos resultados de risco por faixa etária, o grupo com maior percentagem de 

resultados de risco é o grupo entre os 36 e os 71 meses de idade, com 67,3% de crianças com 

resultados de risco. Apenas o intervalo etário dos 72 aos 95 meses tem uma percentagem de 

crianças sem sinais de risco superior à de crianças com sinais de risco. Esta relação pode estar 

associada às exigências do ensino pré-escolar. Tendo em conta que os domínios com maior 

percentagem de risco são a linguagem e a motricidade fina, entre os 3 e os 6 anos, estas áreas 

sofrem uma evolução muito significativa – por um lado, a linguagem tanto recetiva como expressiva 

ganha muito maior complexidade, com apreensão de conceitos, maior complexidade frásica e 

expansão de vocabulário e, por outro, a motricidade fina passa por uma fase de maior exigência, 

por exemplo, ao nível da grafomotricidade e de tarefas de coordenação e precisão, como a 

utilização da tesoura, por exemplo. Por outro lado, este resultado está de acordo com o estudo 
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Brito e colaboradores, em 2011, que constataram uma maior prevalência de alterações no 

desenvolvimento psicomotor aos 5 anos de idade. 

Relativamente à idade gestacional no momento do parto, a percentagem de resultados de 

risco é semelhante caso o parto tenha sido de termo ou prematuro. De qualquer forma, o número 

de partos prematuros é substancialmente inferior ao de partos de termo (apenas 2,5% do total da 

amostra), pelo que estes resultados são pouco significativos. De facto, a literatura diz exatamente o 

oposto, nomeadamente Halpern e colaboradores (2000), mostrando que as crianças prematuras 

apresentaram 60% maior probabilidade de ter um resultado suspeito no Denver-II. 

Relativamente ao nível de habilitações literárias das mães, a presença de resultados 

indicadores de risco de atraso no desenvolvimento é superior quando a escolaridade é inferior a 

quatro anos. Por outro lado, o nível de habilitações literárias mais elevado (licenciatura, mestrado 

ou doutoramento) é o que tem menor percentagem de crianças com resultados de risco. Estes 

resultados vão de encontro ao descrito na literatura pois, segundo Halpern e colaboradores (2000), 

a identificação de situações de risco aumenta com a diminuição da escolaridade materna e, de 

acordo com Bradley e Coewyn, em 2002 (in Andrade et al., 2005), a escolaridade materna tem 

impacto sobre o desenvolvimento cognitivo da criança devido a fatores como a organização do 

ambiente, as expetativas e as práticas parentais, as experiências com materiais de estimulação 

cognitiva e a variação da estimulação diária. 

Relativamente ao estatuto sócio-económico, a percentagem de crianças com resultados de 

risco de atraso é superior à de crianças sem resultados de risco em todos os níveis sócio-

económicos, não sendo possível encontrar uma relação entre este fator e a presença de resultados 

de risco. 

Esta questão pode ser explicada pelo facto dos últimos anos de crise económica terem 

diluído as fronteiras entre os diferentes níveis sócio-económicos. De facto, a própria fórmula de 

cálculo induz em erro dado não permitir uma avaliação precisa. Por exemplo, várias famílias vivem 

em bairros residenciais de luxo ou qualidade superior, em casas espaçosas compradas por 

empréstimo bancário anterior à crise financeira e mantêm-se agora a viver nas mesmas casas, em 

situações de desemprego de um ou mesmo dos dois progenitores, apesar das habilitações 

literárias elevadas. Esta disparidade conduz a resultados pouco objetivos e que alteram a sua 

interpretação final. 

Há que ter em conta que no estudo de Halpern e colaboradores, em 2000, as crianças de 

condição sócio-económica inferior apresentaram o dobro da probabilidade de apresentar um 
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rastreio suspeito de atraso no desenvolvimento já que, provavelmente, as crianças de condições 

sócio-económicas superiores receberam uma estimulação mais variada no primeiro ano de vida. 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho teve como objetivo complementar o estudo de Sargaço, em 2011, com 

vista a uma futura adaptação para a população portuguesa do Parents Evaluation of 

Developmental Status: Developmental Milestones (PEDS:DM), um instrumento de rastreio de 

atrasos de desenvolvimento. Este estudo envolve uma análise exploratória dos dados obtidos com 

a sua aplicação a uma amostra alargada, nomeadamente ao nível da prevalência de suspeitas de 

atrasos de desenvolvimento e possíveis correlações entre estas suspeitas e fatores individuais e 

sócio-familiares, com vista a uma futura validação e aferição a nível nacional. 

Este instrumento tem a grande vantagem de envolver a família no processo de rastreio. 

Sendo o rastreio um momento breve e único de avaliação, é importante que a informação recolhida 

não se limite àquilo que o avaliador possa observar. Em alternativa, e dado que cada vez mais se 

promove o envolvimento das famílias na intervenção precoce, faz sentido que estas participem 

também logo ao nível da vigilância e possível identificação de algum tipo de perturbação. 

O PEDS:DM parecia ser uma alternativa adequada. Totalmente preenchido pelos pais, com 

uma linguagem simples e envolvendo tarefas fáceis de aplicar, sem recurso a materiais adicionais, 

é também promotor da informação aos pais e indiretamente do desenvolvimento, não só porque 

inclui, na maioria das escalas, uma história para ser contada à criança mas também porque, sendo 

os pais a aplicar as tarefas e a perceber o desempenho da criança, ficam mais atentos para aquilo 

que é esperado que a criança vá conseguindo fazer em cada fase do desenvolvimento e, por isso, 

promove a vigilância do desenvolvimento. 

No entanto, os resultados sugerem alguma cautela e a necessidade de um maior 

aprofundamento e extensão do estudo das propriedades psicométricas deste instrumento na sua 

adequação à realidade portuguesa. Um dos principais motivos é a elevada percentagem de 

crianças identificadas com resultados de risco, já que mais de metade das crianças (59,2%) foram 

identificadas como tendo resultados de risco, com base nas respostas dadas pelos pais. É certo 

que um resultado de risco é apenas indicativo de necessidade de avaliação mais aprofundada mas, 

mesmo assim, trata-se de um valor muito elevado, sobretudo quando comparado com os valores 

referidos no instrumento original, com o encontrado noutros estudos e com a prevalência de 

perturbações do desenvolvimento nos países desenvolvidos. 

O facto de não ter sido efetuada nenhuma avaliação do desenvolvimento complementar, com 

base noutro instrumento de rastreio, que pudesse confirmar a precisão do PEDS:DM na deteção 
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dos atrasos do desenvolvimento leva-nos a sugerir que, em estudos futuros, se aposte no estudo 

da validade concorrente, utilizando um instrumento de avaliação global do desenvolvimento como o 

Teste de Griffiths, por exemplo, que apesar de não estar aferido à população portuguesa é 

comummente utilizado no nosso país e parece, segundo as autoras da tradução, estar adaptado à 

realidade portuguesa. 

Há que salientar que este estudo tem algumas limitações. Por um lado, a taxa de retorno foi 

muito inferior à que seria desejável, apesar de se ter conseguido um grupo de participantes até 

bastante considerável, superior à de muitos dos estudos consultados, a amostra não é, no entanto 

representativa da população portuguesa. 

Por outro lado, poderia ter sido acrescentado um espaço para que os pais fizessem 

comentários acerca do teste, das dificuldades que sentiram no seu preenchimento ou de sugestões 

que quisessem acrescentar, embora esse estudo tenha já sido realizado por Sargaço (2011) não 

tendo revelado grandes dificuldades por parte dos pais que consideraram o instrumento simples e 

de fácil compreensão e preenchimento. 

Por outro lado, poder-se-ia ter pedido o preenchimento da escala imediatamente anterior 

(correspondente à faixa etária anterior) para perceber se as falhas nos itens se devem unicamente 

à desadequação à idade ou ter optado pelo preenchimento do tipo “Assessment Level”, em que se 

aplicam os mesmos itens mas de uma forma contínua ao longo dos vários domínios, obtendo-se 

um equivalente etário e uma percentagem de atrasos por domínio, que poderia trazer outro tipo de 

informações. 

Para concluir, faz sentido recordar a escassez de testes de rastreio ou mesmo de avaliação 

do desenvolvimento aferidas e validadas para a população portuguesa. O rastreio do 

desenvolvimento de forma longitudinal e transversal ao longo da infância é uma necessidade 

premente, mais do que justificada, que permitirá a identificação precoce de alterações no 

desenvolvimento e o seu encaminhamento atempado para os serviços de intervenção precoce. Por 

este motivo, mantém-se a necessidade de aprofundar os estudos com o PEDS:DM ou de procurar 

outras alternativas em instrumentos que tenham boas propriedades psicométricas nos seus 

estudos originais e que pareçam ter uma adaptação fácil à realidade portuguesa. 
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ANEXOS 

 



 

  



 

ANEXO I - TRADUÇÃO PORTUGUESA DO PEDS:DM 

  



 

  



 

ANEXO II - CONSENTIMENTO INFORMADO PARA OS PAIS 

D

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA OS PAIS 

Exmo(a). Sr(a). Encarregado de Educação, 

O Departamento de Educação, Ciências Sociais e Humanidades da Faculdade de Motricidade 

Humana, está a desenvolver um projeto de investigação sobre a adaptação à população portuguesa e 

validação de um novo instrumento de rastreio do desenvolvimento de crianças o PEDS. Este instrumento 

(PEDS: DM – Parents’ Evaluation of Developmental Status: Developmental Milestones) destina-se a ser 

preenchido por pais e poderá vir a ser muito importante na deteção precoce de desvios no processo de 

desenvolvimento da criança. 

Neste sentido, solicitamos-lhe que preencha um questionário de caracterização da família e 

registe as aquisições relativas ao desenvolvimento do seu filho, com o objetivo de colaborar para a 

recolha de dados necessária. No final, coloque todos os impressos preenchidos no envelope e feche-o. 

Entregue-o juntamente com o destacável abaixo, assinado. 

Os dados obtidos são confidenciais e apenas serão utilizados no âmbito desta investigação. 

Agradecemos desde já a colaboração! 

___________________________________________ 

Sofia Gonçalves 

Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

------------- 

CÓD.  

 

Eu, ______________________________________________________________, declaro que compreendi o 

objetivo da investigação em curso e concordo em colaborar, permitindo que os dados por mim fornecidos 

sejam utilizados para o fim referido. 

_____________________________, _____ de ___________________________ de 2013 

______________________________________________ 

(Encarregado de Educação) 



ANEXO III - FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA FAMÍLIA 

 

   

       CÓD.  

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA FAMÍLIA 

Por favor responda a todas as perguntas: 

 

DADOS RELATIVOS A CRIANÇA 

 CRIANÇA 

DATA DE NASCIMENTO /             /20 

GÉNERO  MASCULINO  FEMININO 

NACIONALIDADE  

ZONA DE RESIDÊNCIA  

ORDEM DE NASCIMENTO  

PARTO 

 DE TERMO 

 PREMATURO CAUSA: 

Nº SEMANAS DE GESTAÇÃO: 

DESENVOLVIMENTO 

 NORMAL 

 ATÍPICO DESCRIÇÃO: 

MEDICAÇÃO 
 NÃO 

SIM QUAL?  

CONTEXTO EDUCATIVO 

 CASA PRÓPRIA COM FAMILIARES 

 CASA PRÓPRIA COM AMA 

 CASA DA AMA 

 CRECHE 

 JARDIM DE INFÂNCIA 

 1º CICLO 

 

 

 



DADOS RELATIVOS A FAMÍLIA 

 MÃE PAI 

IDADE   

ESTADO CIVIL 
 SOLTEIRA  CASADA/UNIÃO DE FACTO  SOLTEIRO  CASADO/UNIÃO DE FACTO 

 VIÚVA  DIVORCIADA/SEPARADA  VIÚVO  DIVORCIADO/SEPARADO 

NACIONALIDADE   

ESCOLARIDADE 

(ANOS DE ESTUDO) 

 INFERIOR A 4 ANOS  9 ANOS  INFERIOR A 4 ANOS  9 ANOS 

 4 A 6 ANOS  12 ANOS  4 A 6 ANOS  12 ANOS 

 BACHARELATO, LICENCIATURA, MESTRADO, DOUTORAMENTO 

INDIQUE QUAL: 

 BACHARELATO, LICENCIATURA, MESTRADO, DOUTORAMENTO 

INDIQUE QUAL: 

PROFISSÃO   

SITUAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 POR CONTA DE OUTRÉM  DESEMPREGADA  POR CONTA DE OUTRÉM  DESEMPREGADO 

 POR CONTA PRÓPRIA  OUTRA:  POR CONTA PRÓPRIA  OUTRA: 

 TRABALHO OCASIONAL    TRABALHO OCASIONAL  

 PENSIONISTA/REFORMADA   PENSIONISTA/REFORMADA  

RENDIMENTO 

FAMILIAR 

 SUBSÍDIOS DO ESTADO  SUBSÍDIOS DO ESTADO 

 INFERIOR AO ORDENADO MINIMO / OCASIONAL / REFORMA  INFERIOR AO ORDENADO MINIMO / OCASIONAL / REFORMA 

 ORDENADO MENSAL CERTO  ORDENADO MENSAL CERTO 

 SUPERIOR A 10 VEZES O ORDENADO MINIMO  SUPERIOR A 10 VEZES O ORDENADO MINIMO 

 LUCRO EMPRESA/HERANÇA  LUCRO EMPRESA/HERANÇA 

DADOS RELATIVOS AO AGREGADO FAMILIAR 

FAMILIARES QUE 

VIVEM COM A 

CRIANÇA 

 PAI  MÃE 

 IRMÃOS  AVÓS  

 OUTROS  

NÚMERO TOTAL DE 

PESSOAS EM CASA 

 

NÚMERO DE IRMÃOS 
 1  3 

 2  4 OU +    QUANTOS? 

ALGUM DOS IRMÃOS 

POSSUI… 

 NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS    QUAIS?                                                                                                         IDADE ATUAL: 

 DOENÇA CRÓNICA    QUAL?                                                                                                                                              IDADE ATUAL: 

 OUTRAS CONDIÇÕES    QUAL?                                                                                                                                          IDADE ATUAL: 

HABITAÇÃO 

 CASA OU ANDAR LUXUOSO, ESPAÇOSO COM O MÁXIMO DE CONFORTO 

 CASA OU ANDAR BASTANTE ESPAÇOSO E CONFORTÁVEL 

 CASA OU ANDAR MODESTO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

 CASA OU ANDAR MODESTO OU DEGRADADO 

 IMPRÓPRIA (BARRACA OU QUARTO) / COABITAÇÃO DE VÁRIAS FAMÍLIAS 

LOCAL DE RESIDÊNCIA 

 BAIRRO RESIDENCIAL ELEGANTE COM ELEVADOS VALORES DE TERRENO/ALUGUER 

 BAIRRO RESIDENCIAL BOM, COM CASAS CONFORTÁVEIS E BEM CONSERVADAS 

 ZONA INTERMÉDIA 

 BAIRRO SOCIAL/OPERÁRIO EM ZONA ANTIGA COM BAIXOS VALORES DE TERRENO/ALUGUER 

 BAIRRO DE LATA OU EQUIVALENTE 
 

 



ANEXO IV - ESCALA DE GRAFFAR ADAPTADA 

Grau Profissão Instrução 
Rendimento 

Familiar 
Tipo de 

Habitação 
Local de 

Residência 
Pontuação 

Posição 
Social 

1º 

- Grandes industriais e 
comerciantes; 

- Gestores de topo do 
setor público ou privado 

(>500 empregados); 
- Professores 

Universitários com 
doutoramento; 

- Brigadeiro / General / 
Marechal; 

- Profissões Liberais de 
Topo; 

-Altos Dirigentes Políticos. 

Licenciatura; 
Mestrado; 

Doutoramento. 

- Lucros de 
empresa, de 

propriedades; 
- Heranças; 

- Rendimentos 
Profissionais de 
elevado nível. 

Casa ou 
Andar 

Luxuoso, 
espaços com 
máximo de 
conforto. 

Zona 
Residêncial 
Elegante. 

5 a 9 
I 

Classe 
Alta 

2º 

- Médios Industriais e 
Comerciantes; 

- Dirigentes de Médias 
Empresas; 

- Agricultores / 
Proprietários; 

- Dirigentes intermédios e 
Quadroes Técnicos do 

setor público ou privado; 
- Oficiais das Forças 

Armadas; 
- Profissões Liberais; 
- Professores Ensino 

Básico; 
- Professores Ensino 

Secundário; 
- Professores 

Universitários sem 
Doutoramento. 

Bacharelato; 
Curso superior 

com duração <= 
3 anos. 

- Altos 
vencimentos e 

honorários (>= 10 
vezes o ordenado 
mínimo nacional). 

Casa ou 
andar 

bastante 
espaçoso e 
confortável. 

Bom local. 10 a 13 

II 
Classe 
Média 

Alta 

3º 

- Pequenos Industriais e 
Comerciantes; 

- Quadros médios; 
- Chefes de de Secção; 

- Empregados de 
Escritório; 

- Médios Agricultores; 
- Sargentos e equiparados. 

12º Ano; 
9 ou + anos de 
escolaridade. 

Vencimentos 
certos. 

Casa ou 
andar em 

bom estado 
de 

conservação, 
com cozinha 

e casa de 
banho, 

eletrodomést
icos 

essenciais. 

Zona 
intermédia. 14 a 17 

III 
Classe 
Média 

4º 

- Pequenos Agricultores  / 
Rendeiros; 

- Empregados de 
Escritório; 

- Operários Semi-
qualificados; 

- Funcionários públicos e 
mebros das Forças 

Armadas. 

+ 4 anos de 
escolaridade. 

- Remuneração <= 
ao ordenado 

mínimo nacional; 
- Pensionistas ou 

Reformados; 
- Vencimentos 

incertos. 

Casa ou 
andar 

modesto, 
com cozinha 

e casa de 
banho, com 

eletrodomést
icos de 

menor nível. 

Bairro Social / 
Operário; 

Zona Antiga. 
18 a 21 

IV 
Classe 
Média 
Baixa 

5º 

- Assalariados agrícolas; 
Trabalhadores 

indiferenciados e 
profissões não 

classificadas nos grupos 
anteriores. 

Não sabe ler e 
escrever; 

Escolaridade < 4 
anos. 

- Assistência 
(subsídios); 

- RGM. 

Impróprio 
(barraca ou 

outro); 
Coabitação 
de várias 

famílias em 
situação de 

promiscuidad
e. 

Bairro de lata 
ou equivalente. 22 a 25 

V 
Classe 
Baixa 

Adaptado de Amaro (1990, in Costa, Leitão, Santos, Pinto e Fino, 1996) 



  



 

ANEXO V – GRELHAS PARA AVALIAÇÃO DA VALIDADE DO CONSTRUTO 

Item Domínio Faixa Etária 

Considera que cada um destes itens é relevante na avaliação do domínio 
referido?  
E na faixa etária referida? 

 

Sem
 D

ú
vid

a 

Talvez 

N
u

n
ca 

 

Sem
 D

ú
vid

a 

Talvez 

N
u

n
ca 

O seu bebé olha para as mãos?  
Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim 

Motricidade 
Fina 

   0-2M    

O seu bebé faz sons especiais quando está feliz? 
Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim 

Linguagem 
Expressiva 

   3-4M    

Se o seu bebé estiver deitado de barriga para cima, consegue passar um 
brinquedo de uma mão para a outra? 
Respostas aceitáveis: Às vezes; Sim 

Motricidade 
Grosseira 

   5-7M    

O seu bebé tenta alcançar/agarrar os brinquedos que estão fora do seu 
alcance? 
Respostas aceitáveis: Sim 

Autonomia    8-10M    

O seu bebé procura coisas novas para brincar e tenta perceber como 
funcionam – como brinquedos que tenham botões ou que fazem sons quando 
são apertados? 
Respostas aceitáveis: Muitas vezes 

Sócio-
Emocional 

   11-13M    

Se der ao seu filho/a algo que ele/a gosta muito, ele/a acena com a cabeça ou 
diz que “sim”? 
Respostas aceitáveis: A maioria das vezes 

Linguagem 
Expressiva 

   14-16M    

A sua criança consegue empilhar blocos (cubos)? Se sim, quantos empilha? 
Respostas aceitáveis: 3 ou mais blocos 

Motricidade 
Fina 

   17-19M    

O seu filho/a tenta saltar embora os dois pés não saiam do chão? 
Respostas aceitáveis: Um ou ambos os pés saem do chão 

Motricidade 
Grosseira 

   20-22M    

A sua criança ajuda a arrumar os brinquedos? 
Respostas aceitáveis: Às vezes; A maioria das vezes 

Autonomia    23-25M    

A sua criança tenta escrever com lápis ou marcadores? 
Respostas aceitáveis: Sim  

Motricidade 
Fina 

   2A2M-2A4M    

Quando o seu filho/a fala, quantas palavras consegue juntar de cada vez? 
Respostas aceitáveis: 2 ou mais 

Linguagem 
Expressiva 

   2A5M-2A9M    

 


