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1. ABREVIATURAS 

AAP - American Academy of Pediatrics  

ABR - Abril 

ACESPO – Agrupamento de Centros de Saúde Porto Ocidental 

ADPM – Atraso do Desenvolvimento Psicomotor 

AGO - Agosto 

BSIJ – Boletim de Saúde Infantil e Juvenil 

CHP – Centro Hospitalar do Porto 

CHP – HSA - Centro Hospitalar do Porto – Hospital de Santo António 

CSP - Cuidados de saúde primários 

DEFI/CES-CHP - Comissão de Ética para a Saúde – Departamento de Ensino, Investigação e 

Formação – Centro Hospitalar do Porto 

DEZ - Dezembro 

DGS – Direcção Geral de Saúde 

DPM - Desenvolvimento Psicomotor 

EDP – Energias de Portugal 

FEV – Fevereiro 

ICBAS - Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar 

JAN - Janeiro 

JUL - Julho 

JUN - Junho 

MAI - Maio 

MAR - Março 

MGF – Médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar 

NOV - Novembro 

OUT – Outubro 

SAM – Sistema de Apoio ao Médico 

SET - Setembro 

TADPMHL - Teste de avaliação do Desenvolvimento Psicomotor de Haizea-Llevant  

TMSM – Teste Mary Sheridan Modificado 

USFs– Unidades de Saúde Familiar 
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2. ESCOLHA DO TEMA 

Em 1991, ainda durante o último ano do seu Internato de Pediatria, a orientadora deste 

mestrado efectuou um vídeo ilustrativo de algumas das etapas de desenvolvimento psicomotor em 

crianças normais que frequentavam o infantário do actual Centro Hospitalar do Porto – Hospital de 

Santo António (CHP-HSA). Nessa altura não aplicou formalmente uma escala de avaliação do 

Desenvolvimento Psicomotor (DPM), sendo filmados apenas alguns itens do desenvolvimento 

motor. Esse vídeo serviu-lhe de suporte a uma palestra efectuada numas jornadas do CHP-HSA e, 

apesar de rudimentar, foi considerado muito didáctico pela assistência, em particular pelos internos 

de Pediatria mais novos. 

Em 2009, na aula prática da cadeira de pediatria foi sugerido à autora pela Prof. Doutora Teresa 

Temudo apresentar o tema “Avaliação do DPM durante os dois primeiros anos de vida”. Surgiu-lhe 

assim a ideia de convidar a autora a fazer este trabalho há tanto tempo “desenhado”… 

 

 

 

3. INSTITUIÇÕES E ENTIDADES ENVOLVIDAS 
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Saúde – Administração Regional de Saúde do Norte, Comissão de Ética para a Saúde – 

Departamento de Ensino, Investigação e Formação – Centro Hospitalar do Porto (DEFI/CES-CHP), 

Agrupamento de Centros de Saúde Porto Ocidental (ACESPO), Unidades de Saúde Familiar 

(USFs) do ACESPO, Infantário “Chupetão”, Consultório de Pediátrico - Dra. Catarina Magalhães, 

Representantes legais das crianças e crianças e UPMEDIA. 
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4. RESUMO 

O crescimento e o desenvolvimento são indicadores do bem-estar global da criança e são um 

importante determinante de saúde ao longo da vida [1, 2]. 

Cerca de 16% das crianças têm atraso do desenvolvimento e/ ou comportamento [3]. No entanto, 

apenas 30% são identificadas antes da entrada na escola perdendo dessa forma a oportunidade de 

participar em programas de intervenção precoce, os quais têm benefícios comprovados a longo 

prazo [4-9]. 

A natureza sequencial do desenvolvimento implica que a avaliação isolada do DPM tem valor 

limitado, por isso, a vigilância enquanto avaliação contínua e longitudinal aumenta a sensibilidade e 

especificidade da avaliação do DPM, tornando mais fundamentada a decisão de referenciar. 

A American Academy of Pediatrics (AAP) recomenda que todas as crianças devem integrar a 

vigilância do DPM e o rastreio do Atraso do Desenvolvimento Psicomotor (ADPM) [10, 6]. 

O consultório do médico de cuidados primários é o único lugar onde a maioria das crianças 

menores de 5 anos é observada. É nesta idade que os médicos especialistas em Medicina Geral e 

Familiar (MGF) e o Pediatra Geral lidam de perto com as crianças e as suas famílias tendo, 

portanto, condições privilegiadas para uma adequada vigilância do DPM e rastreio do ADPM [11, 

12]. 

A vigilância e o rastreio nos Cuidados de Saúde Primários (CSP) possibilitam a detecção 

precoce, encaminhamento para os recursos da comunidade e proporcionam uma intervenção em 

tempo útil, essencial para que a criança cumpra em pleno o seu potencial de desenvolvimento, ou, 

no caso de não ser possível, maximizar o seu potencial [6, 10, 11,13-16]. 

Algumas das barreiras à implementação da vigilância e rastreio do DPM nos CSP consistem na 

limitação do tempo de consulta; consultas oportunistas com foco na doença; confiança no 

julgamento clínico; falta de confiança na validade dos testes de rastreio; falta de formação e 

experiência limitada na utilização dos testes de rastreio e falta de conhecimento sobre as opções 

de referenciação [17-20].  

Dadas estas limitações, 71% das avaliações do DPM são realizadas com base no julgamento 

clínico sem utilizar testes de rastreio validados, 50% usam checklists informais e apenas 23% usam 

frequentemente instrumentos de rastreio validados [17]. 

É importante realçar que o uso do julgamento clínico, checklists informais, testes de rastreio não 

validados ou aplicados de forma incorrecta e levantamento informal das preocupações parentais 

são problemáticos, uma vez que, podem dar uma falsa percepção de um correcto desenvolvimento. 

Por outro lado, esperar até que um problema seja óbvio clinicamente resulta na detecção de menos 

30% dos casos de ADPM do que com o rastreio formal [4, 20]. 

Verifica-se que, quando não é usada uma abordagem estruturada na vigilância e rastreio do 

desenvolvimento uma parte substancial das anomalias do DPM é detectada tardiamente ou mesmo 

perdida.  
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Compreendendo a importância da vigilância do DPM e do rastreio do ADPM, estes são 

imperativos nos CSP [6]. Porém, dada a limitada adopção dos testes de rastreio validados na 

prática e face aos obstáculos à sua utilização, é imperativo que se considerem estratégias 

alternativas para maximizar a eficácia da vigilância e do rastreio [21]. É importante estabelecer uma 

estratégia multidisciplinar para a avaliação do DPM e adoptar testes validados, práticos e precisos, 

formar os profissionais e estimular a educação dos pais enquanto peritos dos seus filhos.  

A formação dos profissionais dos CSP sobre o normal DPM é importante, primeiro, para 

desenvolver uma metodologia de avaliação completa e em tempo útil, e segundo, para aprender a 

usar e a interpretar correctamente os testes de rastreio, pois um teste pode ser muito específico e 

muito sensível, mas quando mal aplicado perde toda a sua validade. É pois a prática individual que 

determina qual é a melhor estratégia para implementar a vigilância do DPM e o rastreio do ADPM 

[6]. Segundo Illingworth, o conhecimento do normal é a base fundamental para o diagnóstico do 

patológico [22]. 

Neste projecto pretendeu-se elaborar um software multimédia didáctico com vídeo de avaliação 

do DPM demonstrativo do normal DPM e, desta forma dar um contributo no sentido da formação 

dos profissionais dos CSP ao nível da avaliação do mesmo. Concomitantemente, elaborou-se um 

estudo descritivo transversal concluindo-se que nos CSP do ACESPO mais de um terço dos MGF 

consideram pouco claras as orientações da Direcção Geral de Saúde (DGS) sobre a avaliação do 

DPM e somente 21% efectuou formação nessa área; quase a totalidade dos MGF utiliza o Teste 

Mary Sheridan Modificado (TMSM), contudo, um terço não compreende o que se pretende avaliar e 

mais de metade tem dificuldades em interpretar os resultados do teste; a não existência no TMSM 

de uma pontuação para o ADPM e a ausência de um score de referenciação foram apontadas 

como as maiores limitações; os critérios de referenciação das crianças em risco não foram 

uniformes. 

Face a estes resultados e face ao exposto anteriormente, existe uma necessidade emergente de 

estabelecer uma estratégia multidisciplinar para a avaliação do DPM em Portugal. Nesse sentido, a 

formação sobre o normal DPM e sobre a utilização dos testes de rastreio é indispensável. 
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5. ABSTRACT 

The growth and the development are indicators of the global well-being of the child and are an 

important predictive of the health during life [1, 2]. 

About 16% of the children have development and/or behavioral delay [3]. However, only 30% are 

identified before the entrance in school, therefore, losing the opportunity to participate in early 

interventional programs, which have proven long-term benefits [4-9]. 

The sequential nature of the development implies the isolated evaluation of Psychomotor 

Development has a limited value, so that, the vigilance while the evaluation is continue and 

longitudinal increases the sensibility and specificity of the Psychomotor Development evaluation, 

which leads to a more reasoned decision of referring.  

The American Academy of Pediatrics recommends that every child should be integrated in 

Psychomotor Development vigilance and the screening of the Delay of Psychomotor Development 

[6, 10]. 

The office of primary care doctor is the only place where the majority of children below 5 years old 

is observed. It’s at this age that Family Medicine doctors and the Pediatrician deal nearer with 

children and their families, having, by this way, privileged conditions to an adequate Psychomotor 

Development surveillance and Delay of Psychomotor Development screening [11, 12].  

The surveillance and the screening of the Primary Care make possible the early detection, 

referring to the community resources and allow an intervention in time, which allows the child to 

fulfills its development potential or if this is not possible to maximize its potential. [6, 10, 11, 13-16]. 

As far as the implementation of vigilance and screening of the Psychomotor Development on 

Primary Care is consider, there are some barriers to its implementation and vigilance namely 

consultation time limited; opportunistic consultations focused in the disease; clinical reliance and 

trial; lack of reliance on the tests and screening accuracy; lack of formation and limited experience 

on the usage of screening tests and lack of knowledge about the referring options [17-20]. 

Considering these limitations, 71% of the Psychomotor Development evaluations rely on clinic 

trial without using screening validated tests, 50% use informal checklists and only 23% use 

validated instruments of screening frequently [17]. 

On one side it´s important to point out that the clinic trial, informal checklists, screening tests not 

validated or not correctly applied and an incorrect approach of the parental concerns may be 

problematic since it could give a false perception of a correct development. On the other side, 

waiting until a problem become clinically obvious, results in the detection of less than 30% of Delay 

of Psychomotor Development than the formal screening [4, 20]. 

We can verify that when it is not used the correct structures to an structured approach on the 

surveillance and screening of the development, a substantial part of  Psychomotor Development 

abnormalities is detected very late or it is lost.  

I understand the importance of the vigilance of Psychomotor Development and the screening of 

Delay of Psychomotor Development, this are imperatives on Primary Care [6]. However, given the 
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limited adoption of the screening tests validated on practice and given the obstacles to its usage, it 

is imperative to consider alternative strategies to maximize the surveillance efficiency and the 

screening [21]. It is important to establish a multidisciplinary strategy to evaluate the Psychomotor 

Development and to adopt validated concise and practical tests, to teach health professional and to 

stimulate parents education and to educate the parents while responsible for their children. 

The formation of Primary Care professional about the normal Psychomotor Development is very 

important, firstly to develop a complete evaluative methodology in time and secondly to learn to use 

and to interpretative correctly the screening tests since a test could be very specific and very 

sensible. However when it is not correctly applied it loses all its validity. For this reason, it is the 

individual practice that determines which is the best strategy to implement Psychomotor 

Development surveillance and Delay of Psychomotor Development screening [6]. Referring 

Illingworth, the knowledge of the normal is the fundamental basis to the pathologic diagnosis [22]. 

In this Project we intend to develop a multimedia didactic software with a video of the evaluation 

of Psychomotor Development, demonstrative of the normal Psychomotor Development and, by this 

way, contributing to a sense of formation of the Primary Care professionals at the level of the 

evaluation itself. Simultaneously, we have done a transversal descriptive study and arrived to the 

conclusion that Primary Care of ACES Porto Ocidental plus a third of Family doctors consider the 

orientations of the Direcção Geral de Saúde about the evaluation of the Psychomotor Development 

to be not perfectly clear. Only 21% have done formation on that area; almost the totality of the 

Family Medicine doctors uses the Mary Sheridan Modified Test, however a third do not understand 

what is meant to be evaluated and more than a half have difficulties on interpretatiting test results; if 

Mary Sheridan Modified Test does not exists to punctuate Delay of Psychomotor Development and 

the absence of a referring score were pointed out as the limitations major; the criteria to referring the 

children which were at risk were not uniform. 

Concerning this results and what was previously exposed, there is the emergent need of 

establishing a multidisciplinary strategy to evaluate Psychomotor Development in Portugal. For this 

reason, the formation about the normal Psychomotor Development and about the usage of the 

screening tests is indispensable.     
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6. OBJECTIVOS 

6.1. Objectivo Geral 

Propomos com o presente trabalho elaborar um modelo de um software didáctico multimédia 

com base no TADPMHL que possa ser utilizado na formação de profissionais de saúde no âmbito 

da vigilância e rastreio do DPM dos 0 aos 24 meses. Pretendemos obter um instrumento completo 

e de fácil aplicabilidade, possibilitando o seu uso rotineiro, nomeadamente por MGF, Pediatras 

Gerais, enfermeiros ou outros envolvidos na saúde infantil. Este programa tem uma finalidade 

formativa, para que os referidos profissionais adquiram conhecimentos e metodologia que 

permitam a correcta avaliação e a detecção precoce de anomalias do desenvolvimento. 

 

6.2. Objectivos Específicos 

� Filmar a avaliação do DPM de crianças que apresentem normal DPM e idade compreendida 

entre os 0 e os 24 meses aplicando o TADPMHL. 

� Desenvolver um programa modelo de avaliação do DPM em formato Microsoft Office 

PowerPoint 2007. 

� Demonstrar o espectro de normalidade do DPM comparando o desempenho de crianças com 

a mesma idade nas avaliações do DPM. 

� Demonstrar a aquisição progressiva de capacidades entre crianças com idades sucessivas. 

� Elaborar um questionário e caracterizar os conhecimentos, atitudes e metodologia dos MGF 

nas USFs integrantes do ACESPO relativos à vigilância do desenvolvimento psicomotor de 

crianças até aos 24 meses de idade.  

� Realçar a importância da rede de cuidados integrados entre as especialidades dos CSP e as 

especialidades hospitalares, de modo a desenvolver uma relação interactiva e cooperativa com 

ganhos recíprocos. 

� Aprender a aplicar um teste de avaliação do desenvolvimento psicomotor e adquirir prática 

pessoal na aplicação do TADPMHL. 

� Aprender a usar material audiovisual e a editar vídeo. 
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7. ESTADO DA ARTE 

O crescimento e o desenvolvimento são indicadores do bem-estar global da criança e são um 

importante determinante de saúde ao longo da vida [1, 2]. 

O DPM corresponde à aquisição progressiva de competências e resulta da integração de 

características genéticas com o ambiente em que a criança se insere [1,2, 23]. Segundo Illingworth, 

é um processo contínuo, que segue uma sequência semelhante, mas com um ritmo variável em 

todas as crianças [24]. No âmbito do desenvolvimento, existem 4 domínios inter-relacionados: 

motricidade grosseira/global, motricidade fina-visão, linguagem-audição e social-emocional-

comportamental [2, 23]. O crescimento, o desenvolvimento e o comportamento são indissociáveis.   

O DPM normal é aquele que permite à criança atingir as competências esperadas para a sua 

idade - normalidade estatística. Contudo, não existe um limite claro entre o normal e o patológico. 

Assim, quanto mais afastada da média se encontrar uma criança em determinado aspecto, menor é 

a probabilidade do seu desenvolvimento ser normal [22]. 

O ADPM está presente em crianças cujo desenvolvimento neurocognitivo, em um ou mais 

domínios, é significativamente inferior ao dos seus pares (discrepância ≥25% na taxa esperada ou 

> 1,5 a 2 desvios-padrão da média). Deste modo, a criança não adquire capacidades de acordo 

com as metas do desenvolvimento esperadas, traduzindo uma disfunção neurocomportamental [6, 

10, 23, 25]. A ausência ou atraso no desenvolvimento de uma determinada capacidade pode 

comprometer a aquisição de outras, podendo condicionar gravemente o DPM e tornar-se uma 

incapacidade permanente [2, 23, 26].  

Cerca de 16% das crianças têm atraso do desenvolvimento e/ ou comportamento [3]. Nos países 

em desenvolvimento, mais de 200 milhões de crianças com idade inferior a 5 anos não atingiram 

adequadamente todo o seu potencial de desenvolvimento [27]. No entanto, apenas 30% são 

identificadas antes da entrada na escola e menos de 50% das crianças com distúrbios emocionais 

ou comportamentais graves são identificadas antes dos 5 anos [4, 5] perdendo assim a 

oportunidade de participar em programas de intervenção precoce, os quais têm benefícios 

comprovados a longo prazo [6-9]. 

Actualmente, verifica-se um aumento da prevalência das perturbações emocionais, autismo e 

distúrbios globais do desenvolvimento. Bob Haggerty na década de 80 referiu-se aos problemas do 

DPM como a “nova morbilidade” da prática pediátrica. A vigilância do DPM infantil é crucial para 

reduzir o tremendo impacto sócio-económico e pessoal destas perturbações [28, 29]. 

Para a AAP um dos principais objectivos dos cuidados de saúde primários é certificar-se de que 

uma criança se está a desenvolver normalmente. Segundo o U.S. Department of Health and 

Human Services, um dos objectivos para o desenvolvimento infantil a atingir até 2010 é a redução 

do número de crianças com ADPM [30]. Em Portugal, a DGS publicou em 2002 o Programa-tipo de 

actuação - Saúde Infantil e Juvenil, o qual estabelece a avaliação do crescimento e do DPM como 

um objectivo dos programas de saúde [31]. A definição de estratégias e programas de vigilância e 

rastreio do DPM constituem um importante passo para se alcançarem estes objectivos. 
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A AAP recomenda que todas as crianças devem integrar a vigilância do DPM e o rastreio do 

ADPM. É importante diferenciar as três modalidades de avaliação do DPM: vigilância (surveillance), 

rastreio (screening) e diagnóstico (assessment) [6, 10]. 

A vigilância é o processo através do qual são identificados as crianças em risco de ADPM. A 

AAP recomenda a sua realização a cada visita da criança ao médico [6,10, 12]. Este, é um passo 

insubstituível de avaliação flexível, longitudinal, contínua, e cumulativa, das crianças ao longo de 

consultas periódicas, que inclui: (1) colheita de uma história relevante do desenvolvimento 

(antecedentes médicos, história familiar e pesquisa de factores de risco/protectores psicossociais), 

(2) atendimento das preocupações dos familiares e, esclarecimento/educação sobre o 

desenvolvimento normal, (3) observação precisa e informativa da criança (exame físico, avaliação 

do DPM, observação da interacção pais/familiares-filho), (4) partilha de opiniões com outros 

profissionais (familiares, enfermeiros, professores, médicos, assistente social, psicóloga, outros 

com contacto próximo da criança) e (5) monitorização da eficácia das intervenções e das terapias 

realizadas [6, 10, 11, 28]. A vigilância fornece a contextualização médica e socioeconómica para os 

resultados dos testes de rastreio e elucida potenciais etiologias dos problemas do desenvolvimento/ 

comportamento [6]. 

O rastreio constitui uma avaliação formal breve e padronizada, cujo objectivo é a identificação 

precoce das crianças com desvios insuspeitos do normal DPM, identificando os indivíduos com 

risco de ADPM na população e referenciando os que necessitam de uma avaliação mais 

aprofundada. A AAP recomenda o uso de uma ferramenta validada de rastreio aplicada a todas as 

crianças durante as consultas calendarizadas segundo o esquema de consulta dos 9 meses, 18 

meses e 24 meses (ou 30 meses) ou sempre que exista uma preocupação dos pais ou do 

profissional de saúde [6, 10, 11]. O rastreio não tem intenção diagnóstica, não constitui um 

instrumento de medida nem atribui grau de atraso mas permite identificar as áreas do 

desenvolvimento em que uma criança difere dos parâmetros estabelecidos para a idade avaliada 

[11, 32, 33]. 

O diagnóstico definitivo é um processo complexo de identificação de alterações do DPM 

específicas que afectam uma criança e é gerador de uma decisão sobre a intervenção futura [10]. 

Consiste numa avaliação mais detalhada realizada habitualmente por um especialista, com 

carácter multidisciplinar, que confirma a existência ou excluí o ADPM e aponta para um diagnóstico 

específico. Este, inclui a aplicação de instrumentos validados de diagnóstico e a integração das 

informações do desenvolvimento (anamnese e exame físico), contexto familiar e social. O objectivo 

da avaliação diagnóstica é, não só gerar um diagnóstico etiológico, mas de igual forma analisar os 

tipos de potencialidade e de debilidade da criança, da família, e dos sistemas de apoio disponíveis 

para o desenvolvimento evolutivo, educativo e social, a fim de desenvolver um plano global de 

reabilitação interdisciplinar [6, 10, 23]. Caso não exista nenhum problema significativo, a criança 

deverá retomar o rastreio do desenvolvimento com visitas mais frequentes e direccionado para as 
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áreas que suscitaram a preocupação inicial, o que possibilitará reavaliação imediata, caso surjam 

novas evidências de atraso ou alterações do desenvolvimento [6, 11, 33]. 

O consultório do médico de cuidados primários é o único lugar onde a maioria das crianças 

menores de 5 anos é observada. É nesta idade que os MGF e o Pediatra Geral lidam de perto com 

as crianças e as suas famílias tendo, portanto, condições privilegiadas para uma adequada 

vigilância e rastreio do comportamento e do desenvolvimento [11, 12]. A vigilância e o rastreio nos 

CSP possibilitam uma intervenção precoce e adequada, a prevenção de distúrbios acrescidos na 

dependência da alteração primária e subsequente encaminhamento para os recursos da 

comunidade, proporcionando uma intervenção em tempo útil, essencial para o bem-estar das 

crianças e das suas famílias [6, 10, 11, 13-16]. A natureza sequencial do desenvolvimento implica 

que o desenvolvimento de uma criança num determinado instante nunca possa predizer 

inteiramente o seu desenvolvimento posterior. Acresce que, uma série de observações, efectuadas 

no decorrer do tempo, fornece muito mais informações que uma avaliação ocasional única [11, 23, 

33]. Assim, a avaliação isolada do DPM tem valor limitado, por isso, a vigilância enquanto avaliação 

contínua e longitudinal, aumenta a sensibilidade e especificidade da avaliação do DPM tornando 

mais fundamentada a decisão de referenciar. 

O principal benefício da vigilância e do rastreio é a detecção precoce e a possibilidade de 

suporte e intervenção necessários para que a criança cumpra em pleno o seu potencial de 

desenvolvimento, ou, no caso de não ser possível, maximizar o seu potencial [16]. A intervenção 

precoce melhora a saúde das crianças; evita problemas secundários; potencia a capacidade dos 

pais cuidarem e ensinarem os seus filhos, construírem aptidões, promoverem um ponto de vista do 

futuro optimista (minimizando o impacto inevitável na auto-estima e auto-confiança das crianças 

com ADPM), melhorando a qualidade de vida familiar [13, 16, 34-36]. 

Os programas de intervenção precoce demonstraram vantagens socioeconómicas. Um estudo 

com crianças em idade pré-escolar com origem em ambiente pouco estimulante (do ponto de vista 

do desenvolvimento afectivo e cognitivo), verificou que quando essas crianças eram expostas 

posteriormente a um ambiente enriquecido, mostraram ganhos significativos no seu DPM. A longo 

prazo, estas crianças apresentaram, comparativamente aos seus pares que continuaram no 

ambiente de origem, menor repetição de anos escolares, necessidade de serviços de educação 

especial e abandono escolar, gravidez na adolescência, desemprego e comportamento criminoso/ 

violento [37-39]. Os serviços de intervenção precoce permitem uma economia a longo prazo de 

30.000 a 100.000 dólares por participante, uma vez que, diminuem a necessidade de serviços de 

educação especial durante os anos escolares e de pensões sociais durante a idade adulta [40].  

A maioria dos profissionais de saúde infantil nos cuidados primários reconhece que a vigilância 

do DPM é um importante aspecto da saúde desta faixa etária. Todavia, verificou-se que apenas 

57% dos pais, de crianças com idade compreendida entre 10 e 35 meses, referiram que o DPM dos 

seus filhos tinha sido avaliado [41]. 
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As principais barreiras à implementação da vigilância e rastreio do DPM nos CSP incluem: 

duração limitada das consultas de saúde infantil; o foco da consulta ser a doença aguda ou outros 

problemas actuais da criança não relacionados com o DPM; a remuneração não compensar o 

tempo extra necessário para a vigilância do DPM; confiança no julgamento clínico; falta de 

confiança na validade dos testes de rastreio; falta de formação e experiência limitada na utilização 

dos testes de rastreio, assim como, de conhecimento sobre as opções de encaminhamento quando 

teste de rastreio positivo e atendimento inconstante das crianças com factores de risco para ADPM 

[17-20]. Um estudo americano realizado para avaliar os principais obstáculos à adopção de testes 

de rastreio do DPM nos cuidados preventivos, identificou como principal obstáculo a falta de tempo 

(80%). Outros obstáculos referidos foram a falta de formação no uso de testes de avaliação do 

DPM, de reembolso financeiro pelo tempo adicional que gastavam na avaliação do DPM (50%), de 

recursos para encaminhar as crianças com suspeita de ADPM (34%) e de cooperação das crianças 

(32%). 

Uma parte substancial dos problemas do DPM é perdida quando não é usada uma abordagem 

estruturada na vigilância e rastreio do desenvolvimento. Foi demonstrado que, os cuidados 

primários que não fazem o rastreio com testes validados perdem entre 30 a 70% das crianças 

afectadas. Por outro lado, na Carolina do Norte, quando foi implementado um rastreio sistemático 

com um teste validado, verificou-se um aumento de 2,6 para 7 a 8% nas taxas de intervenção 

precoce [15]. Um outro exemplo, no Oregon, quando adoptado o Ages and Stages Questionnaire 

nas consultas dos 12 e 24 meses, verificou-se um aumento nas taxas de referenciação de 224% 

[16]. 

Vários métodos são utilizados para a avaliação do DPM nos CSP. A maioria das avaliações do 

DPM (71%) são realizadas com base no julgamento clínico sem utilizar testes de rastreio validados, 

50% usam checklists informais e 23% usam frequentemente instrumentos de rastreio validados 

(quase todos o Denver II) [17]. O desenvolvimento avaliado de forma segmentada e incompleta, 

resulta na detecção tardia de ADPM, apenas quando já existem sintomas detectados pelos pais 

e/ou professores [42]. 

Em Portugal, a informação acerca da vigilância e do rastreio do DPM é escassa. Não existe um 

Plano Nacional de Saúde Infantil mas sim um Programa Tipo de Actuação para a Saúde Infantil e 

Juvenil que resume as orientações técnicas da DGS. O programa tipo valoriza os cuidados 

antecipatórios como factor de promoção da saúde e de prevenção da doença, e define que em 

todas as consultas deve avaliar-se a dinâmica do crescimento e desenvolvimento psicossocial, 

possibilitando a detecção precoce e encaminhamento de situações passíveis de correcção e que 

possam afectar negativamente a saúde da criança. A calendarização das consultas faz-se para 

«idades-chave», correspondentes a acontecimentos importantes na vida do bebé, da criança ou do 

adolescente, como sejam as etapas do desenvolvimento psicomotor, socialização, alimentação e 

escolaridade, sendo a periodicidade das consultas até aos 24 meses definida para a 1ª semana de 

vida, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18 e 24 meses. As idades referidas não são rígidas e, se a criança se 
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deslocar ao Centro de Saúde, por outros motivos, pouco antes ou pouco depois da idade-chave, 

poderá ser feito o exame indicado para essa idade - «exames de saúde oportunistas» - o que reduz 

o número de deslocações e alarga o número de crianças cuja saúde é vigiada com regularidade 

[31]. 

A rede de prestação de cuidados de saúde de desenvolvimento infantil em Portugal compreende 

3 níveis de cuidados: I – a nível dos cuidados primários; II – a nível hospitalar; III – centro de 

neurodesenvolvimento. O nível I corresponde aos cuidados prestados nos Agrupamentos dos 

Centros de Saúde, inseridos na comunidade em relação directa e próxima das famílias; as suas 

competências envolvem a identificação e encaminhamento para os níveis II ou III das crianças com 

perturbações do desenvolvimento e acompanhamento posterior; devem articular-se com a rede de 

intervenção precoce. O nível II inclui os cuidados prestados nas consultas de desenvolvimento dos 

Hospitais de Apoio Perinatal ou dos Serviços de Pediatria Geral. As suas competências abrangem 

a realização de avaliações especializadas de desenvolvimento infantil nas crianças referenciadas, o 

acompanhamento das crianças com perturbações do desenvolvimento, comportamento e 

dificuldades de aprendizagem, em articulação com os níveis II e III. O nível III corresponde aos 

cuidados prestados nos Centros de Desenvolvimento Infantil, autónomos ou integrados nos 

Hospitais de Apoio Perinatal Diferenciado ou nos Serviços de Pediatria Especializados; as suas 

competências incluem assegurar uma diversidade de cuidados especializados, seja por tipo de 

patologia ou por grupo específico de crianças, em articulação com os recursos comunitários. 

Devem articular-se com os níveis I e II, tendo ainda a responsabilidade pela formação e 

investigação [43]. 

Vários meios de rastreio de aplicação breve e fácil, com possibilidade de pontuação, estão 

disponíveis para auxiliar os prestadores de cuidados primários na detecção precoce do ADPM [6]. 

Os mais conhecidos e amplamente utilizados são o Teste de Denver II, o Teste Shedulle of 

Growing Skills II, o Teste de Haizea-Llevant e o Battelle Developmental Inventory Screening Test. 

Os questionários de rastreio mais usados para avaliar as preocupações dos pais são o Ages and 

Stages Questionaries, o Parents Evaluations of Developmental States e o Child Development 

Inventory [10,24, 23, 44-47]. Em Portugal, estão validados o Teste de rastreio do DPM Shedulle of 

Growing Skills II e o Teste de diagnóstico a Griffiths Mental Development Scales - Revised: birth to 

2 years. Contudo, as informações relativas à aplicação do Teste Shedulle of Growing Skills II nos 

cuidados primários não estão disponíveis.  

A DGS não publicou uma circular normativa/informativa referente à utilização de um teste de 

rastreio específico do DPM. Os profissionais de saúde têm ao seu dispor no Sistema de Apoio ao 

Médico (SAM) informatizado o TMSM, que consiste numa checklist para avaliação do DPM. O 

TMSM modificado avalia idades fixas e não é pontuado. Não existem dados referentes à utilização 

dessa checklist pelos médicos dos cuidados primários. 

Quando se escolhe um teste de rastreio é importante ter em conta o tipo de teste 

(rastreio/diagnóstico, questionário para os pais ou teste de avaliação directa da criança), intervalo 
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de idade abrangido pelo teste, se é validado para a população onde vai ser aplicado, sensibilidade 

e especificidade, língua do teste e adequação cultural, recursos humanos e material necessários, 

duração do teste, custo de cada kit e consumíveis. Quando a escolha do teste é feita com base nos 

princípios citados, e o teste é aplicado correctamente e de forma sistemática, os falsos negativos 

(subdetecção) e os falsos positivos (referenciação excessiva), podem ser minimizados [6]. 

O uso do julgamento clínico, checklists informais, testes de rastreio não validados ou aplicados 

de forma incorrecta e levantamento informal das preocupações parentais é problemático, uma vez 

que, esperar até que um problema seja óbvio clinicamente resulta na detecção de menos 30% dos 

casos de ADPM do que com o rastreio formal [4]. A revisão da idade em que foram alcançados os 

marcos de desenvolvimento é problemática, pois o status de desenvolvimento no passado não 

prevê necessariamente o desenvolvimento actual [6]. As checklists informais não têm critérios 

validados para referenciação ou não definem quando existe uma verdadeira preocupação e podem 

mesmo dar uma falsa percepção de um correcto desenvolvimento quando incompletas [20]. Mais 

de 50% dos pais não diferenciam o crescimento do desenvolvimento. Como tal, as perguntas aos 

pais devem ser direccionadas para determinada tarefa e, não devem ser feitas perguntas abertas 

sobre o desenvolvimento em geral [48, 49]. Vários estudos demonstram ainda que a colocação de 

questões simples aos pais acerca do desenvolvimento da criança, aprendizagem ou 

comportamento resultam em informação muito válida. As preocupações dos pais podem ser 

indicadores precisos dos problemas de desenvolvimento do seu filho, no entanto, a ausência de 

preocupação parental não permite excluir ADPM. 

Compreendendo a importância da vigilância do DPM e rastreio do ADPM, estes são imperativos 

nos CSP [6]. Porém, dada a limitada adopção dos testes de rastreio validados na prática e face aos 

obstáculos à sua utilização, é imperativo que se considerem estratégias alternativas para 

maximizar a eficácia da vigilância e do rastreio [21]. É importante estabelecer uma estratégia 

multidisciplinar para a avaliação do DPM, adoptando novos testes validados, práticos e precisos, 

actuando na formação dos profissionais, estimulando e educando os pais enquanto peritos dos 

seus filhos. 

Na maioria dos casos, um atraso numa capacidade torna-se evidente apenas na idade em que 

um marco do desenvolvimento específico é esperado. O reconhecimento precoce dos atrasos 

requer um conhecimento aprofundado dos precursores das capacidades, bem como julgamento 

clínico. Esperar até que uma criança perca um marco importante, como andar ou falar, pode 

resultar no atraso em vez do reconhecimento precoce. Assim, o conhecimento do normal DPM por 

profissionais de saúde é de grande relevância no cuidado às crianças [13, 14]. Segundo Illingworth, 

o conhecimento do normal é a base fundamental para o diagnóstico do patológico [22]. A formação 

dos profissionais dos CSP sobre o normal DPM é importante para que desenvolvam uma 

metodologia de avaliação que lhes permita avaliar o DPM de forma completa e em tempo útil, 

sendo fundamental que aprendam a usar e a interpretar correctamente os testes de rastreio, pois 

um teste pode ser muito específico e muito sensível, mas quando mal aplicado perde toda a sua 
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validade. É pois a prática individual que determina qual é a melhor estratégia para implementar a 

vigilância e o rastreio do DPM [6]. 
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8. TAREFAS 

De modo a facilitar a compreensão dos leitores, decidimos dividir o trabalho, no âmbito do 

ponto 8. Tarefas, em duas partes com metodologias distintas mas de conteúdo integrante. 

Assim, a TAREFA I inclui o processo de elaboração do modelo do software didáctico e a 

TAREFA II é referente ao estudo descritivo. A referência ao PROJECTO inclui procedimentos 

usados tanto para a elaboração do material didáctico como também para a realização do 

estudo descritivo. 

 

8.1. Designação das Tarefas 

 

TAREFA I 

Pretendemos filmar a avaliação do DPM usando o TADPMHL, em crianças até aos 24 meses e 

com idades definidas de acordo com as idades de realização das consultas de vigilância infantil nos 

CSP em Portugal e que, apresentem um adequado DPM, demonstrando o normal 

desenvolvimento. 

As filmagens serão efectuadas no infantário “Chupetão”, no CHP-HSA e na consulta privada de 

pediatria. 

As filmagens obtidas serão utilizadas para elaborar um modelo do software multimédia 

interactivo, onde serão descritas textualmente e demonstradas em formato vídeo as avaliações do 

DPM necessárias a realizar em cada idade.  

   

TAREFA II 

Será elaborado um questionário para caracterizar os conhecimentos, atitudes e metodologia 

adoptados na vigilância do DPM até aos 24 meses pelos MGF nas USFs integrantes do ACESPO.  

Os dados obtidos com os questionários serão sujeitos a análise através do programa SPSS 17 e 

será elaborado um estudo descritivo transversal. 
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8.2. Descrição das Tarefas 
 

8.2.1. Cronograma 
 

 AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 

PROJECTO 

Elaboração da proposta do 
projecto 

            

Aprovação do projecto             

Apresentação do trabalho 
final 

            

TAREFA I 

Consentimento informado e 
autorização do autor do 

TADPMHL 
            

Aprovação ética DEFI/CES             

Contacto e consentimento 
informado para as filmagens 

no infantário “Chupetão” 
            

Contacto e consentimento 
informado dos 

representantes legais dos 
alunos do infantário 

“Chupetão” 

            

Avaliação filmada no 
infantário “Chupetão” 

            

Contacto e consentimento 
informado dos 

representantes legais da 
consulta privada de pediatria 

            

Avaliação filmada na 
consulta privada 

            

Contacto e consentimento 
informado dos 

representantes legais no 
CHP-HSA 

            

Avaliação filmada no CHP-
HSA 

            

Edição dos vídeos na 
UPMEDIA 

            

TAREFA II 

Aprovação ética pela ARS 
Norte 

            

Contacto e autorização da 
Presidente do Conselho 

Clínico do ACESPO 
            

Contacto com os 
coordenadores das USFs do 

ACESPO 
            

Distribuição e recolha dos 
questionários nas USFs 

            

Análise estatística             
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8.2.2. Critérios éticos  
 

PROJECTO 

Foram elaborados termos de responsabilidade pela realização deste projecto pela autora e 

orientadora (ver o Anexo I). 

O projecto não acarretou custos para as entidades envolvidas (CHP-HSA, “Chupetão”, consulta 

privada de pediatria, representantes legais das crianças, ACESPO, USFs do ACESPO e 

UPMEDIA). 

 

TAREFA I 

O autor do TADPMHL consentiu a utilização deste teste assegurando os direitos de autor (ver o 

Anexo II). 

Obtivemos a autorização e aprovação ética para a realização das filmagens no CHP-HSA do 

DEFI/CES-CHP (ver o Anexo III). 

A direcção do infantário “Chupetão” consentiu a realização das filmagens às crianças inscritas 

na sua instituição (ver o Anexo IV). 

Os Representantes Legais das crianças avaliadas foram contactados, sendo-lhes explicado o 

teor do trabalho, e obtivemos o consentimento informado para a avaliação filmada dos seus 

educandos sem qualquer tipo de coacção para participar (ver o Anexo V). 

As filmagens foram realizadas de modo a obter imagens reveladoras da aplicação do teste, 

sendo garantidas, durante as filmagens e a edição, as medidas necessárias para não permitir a 

identificação dos participantes (em termos de som e informação escrita), sendo que não constam 

em nenhum local dados identificativos da criança, apenas a idade e o sexo. Não foram 

distorcidas/escondidas as caras dos participantes. Os dados recolhidos serão mantidos 

confidenciais, as filmagens serão utilizadas exclusivamente para fins científicos e será 

salvaguardada a disponibilidade momentânea da criança para participar nas avaliações. 

As contrapartidas oferecidas a todos os participantes neste projecto foram o agradecimento 

formal no trabalho final, a elaboração de um relatório final da avaliação do DPM para os 

representantes legais e o compromisso de, no caso de se detectarem alterações no DPM das 

crianças avaliadas, estas serem encaminhadas para o médico assistente/consulta de pediatria do 

desenvolvimento do CHP (ver o Anexo VI). 

 

TAREFA II 

A Comissão de Ética para a Saúde da ARS Norte deu um parecer favorável à realização da 

TAREFA II deste projecto (ver o Anexo VII). Foi obtido também o consentimento informado da 

Presidente do Conselho Clínico do ACESPO (ver o Anexo VIII). Os Coordenadores das USFs do 

ACESPO foram contactados, foi-lhes explicado o teor do trabalho e o seu grau de envolvimento; 

distribuíram-se questionários aos médicos das unidades que se disponibilizaram e aceitaram 

participar. Os médicos participantes foram informados de todos os objectivos e procedimentos, sem 
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qualquer tipo de coacção para participar. Assegurou-se o anonimato e a confidencialidade dos 

dados colhidos e que os mesmos serão utilizados única e exclusivamente para o fim referido. A 

participação foi voluntária e o consentimento informado foi concedido a partir do momento em que 

os indivíduos aceitaram responder os questionários. 

As contrapartidas oferecidas foram o agradecimento formal no trabalho final e o compromisso de 

enviar uma cópia do trabalho final para a Comissão de Ética para a Saúde da ARS Norte e para a 

Presidente do Conselho Clínico do ACESPO. 

 

 

8.2.3. Material e Métodos 

 

TAREFA I 

A população em estudo consistiu em crianças dos 0 aos 24 meses e com idades definidas de 

acordo com as idades da consulta de vigilância infantil nos CSP em Portugal até aos 24 meses, 1ª 

semana de vida, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18 e 24 meses [31]. 

A avaliação filmada das crianças com idade compreendida entre 9 e 24 meses decorreram no 

infantário “Chupetão” entre Dezembro de 2009 e Maio de 2010; da criança com 4 meses na 

consulta privada de Pediatria em Maio de 2010 e das crianças com 2 e 6 meses no CHP-HSA em 

Maio de 2010. 

O recrutamento dos participantes no infantário “Chupetão” foi feito através do contacto com a 

direcção do infantário que aceitou colaborar no estudo e posteriormente com os representantes 

legais. As avaliações filmadas foram realizadas nos dias em que as crianças frequentaram a creche 

e incluídas durante o horário da manhã, não exigindo desta forma deslocações adicionais das 

crianças à creche nem tempo extra fora do horário habitual. 

Na consulta privada de pediatria os representantes legais cujas crianças preenchiam os critérios 

de inclusão no estudo foram contactados e informados do estudo, e as crianças dos que aceitaram 

colaborar foram avaliadas e filmadas durante uma consulta de vigilância previamente agendada, 

não exigindo desta forma deslocações adicionais. 

No CHP-HSA, os participantes consistiram em crianças internadas na enfermaria de Pediatria. 

As avaliações foram realizadas após uma explicação do que se pretendia ao representante legal da 

criança e assinatura do consentimento informado por este. As avaliações filmadas foram realizadas 

no internamento de Pediatria nos dias em que as crianças estavam internadas, não exigindo desta 

forma deslocações adicionais das crianças ao CHP-HSA. 

Os critérios de inclusão no estudo foram: 

1) Idade: 1ª semana de vida, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18 e 24 meses. 

2) Crianças com um adequado desenvolvimento psicomotor para a idade (Consulta do Boletim 

de Saúde Infantil e Juvenil - BSIJ); 
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3) Crianças sem doença aguda, ou com recuperação quase total de doença aguda, desde que 

esta não interferisse negativamente na prestação da criança; 

4) Consentimento informado assinado pelo representante legal; 

5) Interferência mínima nas rotinas dos serviços. 

Os critérios de exclusão no estudo foram: indisponibilidade e mau-estar da criança no momento 

da avaliação. 

A escolha do TADPMHL como guia das avaliações do DPM para o software multimédia deveu-

se ao facto de ser uma teste de rastreio do desenvolvimento psicomotor completa e fácil de utilizar, 

à fácil acessibilidade por ser usada no Serviço de Pediatria do CHP-HSA com autorização do autor, 

à autorização do autor para ser reproduzida num software multimédia e por ser amplamente usada 

em Espanha, na vigilância e rastreio do DPM (Manual de Instruções para a aplicação do TADPMHL 

adaptado pelo CHP-HSA em Anexo IX). 

As filmagens obtidas foram editadas com a colaboração da UPMEDIA no programa Final Cut 

Pro 6.0.6. 

Para elaborar o modelo do software final foi usado o Microsoft Office PowerPoint 2007. 

 

TAREFA II 

Foi realizado um estudo descritivo transversal que decorreu nas USFs do ACESPO entre 

Janeiro e Maio de 2010. 

A população alvo abrangeu todos os MGF a exercer essa especialidade nas USFs do ACESPO. 

Foram incluídos os MGF que exerciam funções nos Centros de Saúde do ACESPO e que 

realizaram a Consulta de Saúde Infantil pelo menos no ano transacto (ano de 2009). 

Os critérios de exclusão foram a realização da vigilância do DPM na USF por pediatra, a não 

realização da consulta de Saúde Infantil no ano transacto e o facto de ser uma USF não 

convencional (Saúde Pública, Seguros e Energias de Portugal (EDP)). 

A colheita de dados foi efectuada através da entrega de questionários aos MGF. Todos os 

questionários foram entregues pessoalmente pela própria autora deste trabalho aos coordenadores 

de cada USF do ACESPO após a apresentação do trabalho de investigação em questão. Os 

respectivos coordenadores encarregaram-se da informação e distribuição dos questionários aos 

profissionais das suas unidades.  

O questionário elaborado para o efeito era composto por duas partes. A primeira parte era 

constituída por 6 questões que pretendem caracterizar demograficamente a amostra e avaliar a 

formação específica no âmbito do desenvolvimento psicomotor. A segunda parte do questionário 

incluiu 11 questões, com as quais se pretendia demonstrar os conhecimentos, atitudes e 

metodologia dos MGF na consulta de vigilância do desenvolvimento psicomotor até aos 24 meses 

(ver o Anexo X). 

Procedeu-se à análise descritiva das variáveis usando o programa SPSS 17. 
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8.3. Resultados  

 

TAREFA I 

Foram avaliadas 17 crianças com idades compreendidas entre 2 e 24 meses. Da amostra inicial 

2 (11,8%) crianças não foram avaliadas devido ao mau estar no momento. Das crianças avaliadas 

13 (76,5%) eram do sexo masculino e 4 (24,5%) do sexo feminino. Algumas crianças foram 

avaliadas em duas idades, desta forma foram realizadas 21 avaliações, a Tabela I apresenta as 

avaliações que foram realizadas em cada idade. 

 

Tabela I:  Número de avaliações do DPM realizadas em cada idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à idade gestacional das crianças avaliadas, todas apresentaram parto de termo, sendo a 

média da idade gestacional 39 semanas e 2 dias, a idade máxima 40 semanas e 2 dias e a mínima 

38 semanas. 

Com os clipes de vídeo obtidos elaborou-se um modelo interactivo de avaliação do DPM em 

formato Microsoft Office PowerPoint 2007. Este conjuga a descrição textual e em formato vídeo de 

cada avaliação (ver o Anexo XI). 

Os “clipes” de vídeo da avaliação de crianças com a mesma idade permitiram obter imagens 

demonstrativas do espectro do desenvolvimento normal. As filmagens de crianças em idades 

diferentes e da mesma criança em momentos sucessivos permitiu verificar a aquisição progressiva 

de capacidades. 

 

TAREFA II 

Dos 110 médicos integrantes do ACESPO todos foram convidados a participar no estudo, tendo 

participado 67 médicos. Foram considerados não elegíveis os médicos que trabalhavam em USFs 

onde a vigilância do DPM era realizada por um Pediatra (N=10), em USFs não convencionais 

(N=11) e em USFs cujo coordenador se recusou a participar (N=22). 

IDADE N 

1 semana 0 

1 mês 0 

2 meses 1 

4 meses 1 

6 meses 1 

9 meses 4 

12 meses 3 

15 meses 3 

18 meses 4 

24 meses 6 
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Dos 67 médicos que se disponibilizaram a participar 44 (65,7%) responderam. Os participantes 

tinham idades compreendidas entre 29 e 65 anos (mediana 55 anos), sendo 55,3% do sexo 

feminino (ver a Tabela II). O tempo de exercício da especialidade de MGF variou entre 2 e 35 anos 

(mediana de 25 anos). 

 

Tabela II:  Distribuição por sexos. 
 

Sexo Frequências N (%) 

Feminino   21 (55,3%) 

Masculino                          17 (44,7%) 

Missing 6 

 

 

A formação específica na avaliação do DPM nunca foi efectuada por 33 (78,6%), face aos 9 

(21,4%) dos inquiridos que efectuaram algum tipo de formação na área (não especificado) (ver a 

Tabela III). 

A maioria dos médicos (97,7%) realiza as consultas de vigilância infantil segundo a 

periodicidade recomendada pela DGS (ver a Tabela III). 

As orientações técnicas da DGS referentes à avaliação do DPM são consideradas claras por 

61,4% dos médicos (ver a Tabela III). 

No que concerne ao cumprimento do calendário de consultas pelos pais de crianças até aos 24 

meses de idade, 33 (75%) referem que os pais cumprem o calendário proposto e 11 (25%) que os 

pais cumprem o calendário até essa idade, mas que existe abandono da consulta a partir dos 24 

meses (ver a Tabela III). 

 

 

Tabela III:  Formação e orientações seguidas pelos médicos. 
 

 Sim Não Missing 

Fez formação sobre a avaliação DPM 9 (21,4%) 33 (78,6%) 2 

Segue as orientações técnicas da DGS 43 (97,7%) 1 (2,3%) 0 

Orientações da DGS são claras na avaliação do DPM 27 (61,4%) 17 (38,6%) 0 

Existe alguma idade em que a maioria dos pais deixe  
de cumprir a periodicidade das consultas 11 (25%) 33 (75%) 0 
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Mais de 50% dos médicos inquiridos despende menos de 10 minutos a avaliar o DPM na 

consulta de vigilância infantil. Dos restantes, 22,7% efectuam a avaliação entre 11 e 15 minutos e 

20,5% em mais que 16 minutos. Todavia, 52,3% médicos consideram esse tempo insuficiente, face 

aos 47,7% que o consideram satisfatório (ver a Tabela IV). 

  

 

Tabela IV:  Tempo da consulta despendido na avaliação do DPM. 
 

Tempo da consulta para avaliar o DPM  Frequências N (%) 

Menos que 10 minutos  25 (56,8%) 

Entre 11 e 15 minutos  10 (22,7%) 

Mais que 16 minutos  9 (20,5%) 

Missing 0 
 

 Sim Não Missing 
Necessidade de mais tempo 
para a avaliação do DPM 23 (52,3%) 21 (47,7%) 0 

 
 

Na vigilância do DPM 97,7% médicos usam o TMSM (SAM). As razões para essa opção são a 

recomendação da DGS (63,6%), a recomendação da direcção do Centro de Saúde (2,3%), a 

iniciativa própria por facilidade de aplicação (22,7%) e outras razões (11,4%) (ver as Tabelas V e 

VI). 

 

 

Tabela V:  Metodologia de avaliação do DPM usada nos CSP. 
 

Método utilizado na Vigilância e Rastreio do DPM Frequências N (%) 

TMSM (SAM)  43 (97,7%) 

Shedulle of Growing Skills II                          1 (2,3%) 

Teste de Haizea-Llevant                                0 

Formulário de Amiel-Tison                             0 

Teste de Grifiths                                            0 

Missing 0 
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Tabela VI:  Motivos de adopção da metodologia para avaliar o DPM. 
 

Razão de optar por esse teste  Frequências N (%) 

Recomendação da DGS                                 28 (63,6%) 

Recomendação do Centro de Saúde         1 (2,3%) 

Recomendação de especialista  0  

Iniciativa própria (facilidade de aplicação)        10 (22,7%) 

Iniciativa própria (informação bibliográfica)      0 

Outras     5 (11,4%) 

Missing     0 

 

Na caracterização do TMSM apenas 27,3% consideram que este teste é uma avaliação 

completa, 84,1% consideram-no facilmente exequível. Contudo, 34,1% assinalam que não 

compreendem o que se pretende avaliar em alguns dos parâmetros descritos. A avaliação com 

este teste é classificada prática por 38 (86,4%) e rápida 39 (88,6%). O resultado final do TMSM é 

difícil de interpretar para 27 (61,4%) dos médicos (ver a Tabela VII). 

 

 

Tabela VII:  Características do TMSM. 
 

 Sim Não Não sabe Missing 

Avaliação completa 12 (27,3%) 28 (63,6%) 4 (9,1%) 0 

Facilmente exequível 37 (84,1%) 6 (13,6%) 1 (2,3%) 0 

Difícil de entender o que se pretende 15 (34,1%) 23 (52,3%) 6 (13,6%) 0 

Avaliação prática 38 (86,4%) 5 (11,4%) 1 (2,3%) 0 

Avaliação rápida 39 (88,6%) 4 (9,1%) 1 (2,3%) 0 

Resultado difícil de interpretar 27 (61,4%) 16 (36,4%) 1 (2,3%) 0 

 

Como limitações do TMSM, foi considerado por 90,9% não ter score de referenciação, por 

88,6% não quantificar o ADPM, por 79,5% apenas avaliar idades fixas, por 79,5% não ter em conta 

os percentis do DPM e por 47,7% haver discordância entre a idade na consulta determinada pela 

DGS e a idade das avaliações deste teste (ver a Tabela VIII). 
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Tabela VIII:  Limitações do TMSM. 
 

 Sim Não Não sabe  Missing 

Material pouco disponível 21(47,7%) 21 (47,7%) 2 (4,5%) 0 

Discordância na idade do teste e consulta 21(47,7%) 16 (36,4%) 7 (15,9%) 0 

Avalia idades fixas 35 (79,5%) 8 (18,2%) 1 (2,3%) 0 

Não tem em conta os percentis do DPM 35 (79,5%) 6 (13,6%) 3 (6,8%) 0 

Não quantifica o atraso de DPM 39 (88,6%) 3 (6,8%) 2 (4,5%) 0 

Sem score de referenciação 40 (90,9%) 3 (6,8%) 1 (2,3%) 0 

 

Os critérios de referenciação adoptados pelos médicos para referenciar crianças com suspeita 

de ADPM para os cuidados especializados não foram uniformes: 46,3% referenciaram perante a 

presença de sinais de alarme e baseados na percepção clínica; 22% referenciaram perante a 

alteração de 1 item no TMSM ou sinais de alarme; 2,4% referenciaram perante a alteração de 2 ou 

3 itens no TMSM; 17,1% referenciaram perante a alteração de mais que 3 itens no TMSM (SAM) 

ou sinais de alarme; 2,4% apenas referenciaram perante a alteração de mais de metade dos itens 

no TMSM e 9,8% consideram que não sabem quando referenciar (ver a Tabela IX). 

 

Tabela IX:  Decisões de referenciação. 

Quando referencia uma suspeita de ADPM? Frequências N (%) 

Sinais de alarme e percepção clínica 19 (46,3%) 

Alteração de 1 item no TMSM (SAM) ou sinais de alar me 9 (22%) 

Alteração de 2 ou 3 itens no TMSM (SAM) 1 (2,4%) 

Alteração de + 3 itens no TMSM (SAM) ou sinais de a larme 7 (17,1%) 

Alteração de mais de metade dos itens no TMSM (SAM)   1 (2,4%) 

Não sabe bem quando referenciar e baseia-se na sua percepção clínica 4 (9,8%) 

Missing 3 

 

Dos médicos estudados, 90,9% ressalvam a importância da quantificação e a existência de um 

score de referenciação das crianças com suspeita de ADPM para cuidados especializados (ver a 

Tabela X). 

A pertinência de um software didáctico formativo sobre avaliação clínica do DPM foi afirmada 

por 97,7%. Contudo, 93,2% desconhecem o TADPMHL (ver a Tabela X). 
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Tabela X:  Necessidades dos médicos na avaliação do DPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sim Não Missing 

É importante a quantificação e o score de referenciação? 40 (90,9%) 4 (9,1%) 0 

É pertinente um software didáctico formativo para a  
avaliação do DPM? 43 (97,7%) 1 (2,3%) 0 

Conhece o Teste de avaliação do DPM de Haizea-Llevant? 3 (6,8%) 41 (93,2%) 0 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O modelo do software elaborado pretende ter uma utilidade formativa, quer pela explicação 

escrita de cada avaliação quer também pela demonstração por vídeo, tendo por princípio a 

aprendizagem do normal DPM para poder diagnosticar anomalias do mesmo. 

Algumas filmagens obtidas em crianças com a mesma idade foram usadas para demonstrar o 

espectro de normalidade do DPM e a aquisição progressiva das capacidades a um ritmo 

individualizado. Pretende-se com esta demonstração, realçar a importância de testes que tenham 

em conta os percentis de desenvolvimento em detrimento das checklists que avaliam idades fixas 

e, realçar os testes que permitem a sua aplicação em qualquer idade, pelo facto de a criança nem 

sempre cumprir o calendário definido para as consultas de saúde infantil podendo assim, realizar a 

avaliação do DPM de forma oportunista.  

Dos questionários efectuados aos MGF podemos concluir que embora quase a totalidade 

utilizasse o TMSM, um terço não compreendia o que se pretendia e mais de metade tinha 

dificuldades em interpretar os resultados. A maioria considerava que o teste tinha muitas 

limitações, sendo apontadas como as maiores a não existência de uma pontuação para o ADPM e 

a ausência de um score de referenciação. Verificamos que quase a totalidade dos médicos segue a 

periodicidade estipulada pela DGS para as consultas de saúde infantil e que, 48% dos médicos 

indica que existe uma incompatibilidade na aplicação do TMSM, uma vez que, este tem idades 

discordantes das idades da consulta. 

Mais de um terço não consideravam claras as orientações da DGS sobre a avaliação do DPM e 

somente 21% dos médicos tinha efectuado formação. Os critérios de referenciação das crianças 

em risco não eram uniformes, o que reflecte a não existência de directivas ou o desconhecimento 

das mesmas. 

Face a estes resultados e face ao exposto anteriormente é imperativo estabelecer uma 

estratégia multidisciplinar para a avaliação do DPM em Portugal. Nesse sentido, a formação sobre 

o normal DPM e sobre a utilização dos testes de rastreio é indispensável. 

O modelo multimédia elaborado permite uma utilização simples e prática do teste. Para qualquer 

teste, a sua sensibilidade e especificidade só serão alcançadas se ele for bem aplicado e bem 

interpretado. Sendo assim, realçamos a formação dos profissionais como uma etapa chave na 

utilização correcta dos testes de desenvolvimento e na avaliação do DPM. 

A formação correcta na aplicação de um teste permite também o seu uso em tempo útil o que é 

uma grande vantagem para os cuidados se saúde primários, uma vez que estes carecem de tempo 

para a avaliação do DPM (no questionário 52% refere que necessita de mais tempo para a 

avaliação do DPM). 

O modelo multimédia para avaliação do DPM criado funciona apenas como representação do 

programa que se sugere elaborar, podendo integrar outros testes de rastreio do DPM, tornando-os 

num material didáctico, de fácil e rápida aplicação, que permitirá aos profissionais dos CSP uma 

formação simples nesta área e aquisição de competências para reconhecer alterações ao normal 
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DPM e para aplicar correctamente o teste em tempo útil. O Teste de avaliação do DPM de Haizea-

Llevant é apresentado e é sugerida a sua utilização, porque apesar de ser um teste não validado 

para a população portuguesa, se se assumir a semelhança entre a população espanhola e a 

portuguesa ele apresenta diversas vantagens (permite avaliar a criança em idades não fixas, 

engloba os percentis do DPM, pontua cada avaliação e tem um score de referenciação).  

No futuro sugerimos complementar este projecto com a avaliação filmada de mais crianças para 

avaliar os itens em falta, realizar as avaliações em condições acústicas e de iluminação 

apropriadas (avaliação individual em sala própria no infantário e no domicílio), alargar a idade das 

avaliações, avaliar os sinais de alarme e filmar o exame físico do recém-nascido. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
Mestrado Integrado em Medicina – Instituto de Ciênc ias Biomédicas de Abel Salazar  

10. LIMITAÇÕES 

Na Tarefa I, o teste de avaliação do DPM usado foi escolhido com base nas vantagens 

apresentadas, no entanto este teste não se encontra validado para a população portuguesa. A 

impossibilidade de avaliar crianças com 1 semana e com 1 mês de idade deveu-se ao facto de o 

TADPMHL não contemplar avaliações a realizar na primeira semana de vida e por incapacidade de 

avaliar as crianças com 1 mês de idade no tempo estipulado para a realização do trabalho. Na 

avaliação dos itens referentes ao domínio da linguagem, não foi possível obter filmagens dos itens 

3. Palra, 4. Diz “ma-mã/pa-pá” sem significado e 9. Diz “mamã/papá” com significado. O tempo 

para efectuar o trabalho limitou a realização das filmagens, uma vez que não foi possível pela 

limitação tempo avaliar e filmar um maior número de crianças. Ao longo do processo de filmagem, 

sentiram-se dificuldades técnicas em termos de acústica e luminosidade, devido ao ruído ambiente 

no infantário e enfermaria e às salas com pouca luz respectivamente. 

Na tarefa II, por não existir, em língua portuguesa, um instrumento de avaliação específico, 

sensível e validado que permita avaliar a vigilância e rastreio do DPM nos CSP, optou-se por 

elaborar um questionário, o qual não foi validado para a população portuguesa. A proporção de 

resposta ao questionário da população em estudo não foi suficiente para elaborar um estudo 

correlacional. 

 

 

 

11. CONTRIBUTO DO PROJECTO 

Os resultados do questionário efectuado aos MGF sobre avaliação do DPM permitiram obter dar 

a conhecer as limitações e dificuldades sentidas por esses profissionais e a necessidade que 

sentem em efectuar formação nesta área. 

Pensamos que este projecto pode contribuir para a formação de todos MGF em avaliação do 

DPM, utilizando esta ou uma outra escala de DPM pontuada e com score de referenciação e tendo 

como suporte meios áudio-visuais exemplificativos. 

Pretendemos propor o nosso projecto à Direcção Geral de Saúde. 

 

 

 

12. ORÇAMENTO 

O orçamento para este projecto é de aproximadamente 5.000 euros. 

Orçamento da empresa UPMEDIA está em Anexo XII. 
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15.1. Anexo I - Termos de responsabilidade da autora e orientadora  
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15.2. Anexo II  - Autorização do autor do TADPMHL  
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15.3. Anexo III - Aprovação ética do DEFI/CES-CHP  
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15.4. Anexo IV - Consentimento informado da Direcção do infantário “ Chupetão”  
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15.5. Anexo V - Consentimento informado dos Representantes Legais d as crianças  
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15.6. Anexo VI – Relatório da avaliação das crianças  
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15.7. Anexo VII -  Aprovação ética da ARS norte  
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15.8. Anexo VIII -  Consentimento informado do Conselho Clínico do ACES PO 
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15.9. Anexo IX -  Manual do TADPMHL do Adaptado pelo CHP-HSA  
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15.10. Anexo X – Questionário para os MGF das USFs do ACESPO  
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15.11. Anexo XI - Modelo do Software Multimédia Didáctico  
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15.12. Anexo XII – Orçamentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

113 
Mestrado Integrado em Medicina – Instituto de Ciênc ias Biomédicas de Abel Salazar  

  



 

114 
Mestrado Integrado em Medicina – Instituto de Ciênc ias Biomédicas de Abel Salazar  

 

 

 

 


