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VINELAND II - Escalas de Comportamento Adaptativo de Vineland - 2ª edição 
A Vineland-II avalia o comportamento adaptativo desde o nascimento até à idade adulta. 
Os conteúdos e escalas da Vineland-II estão organizados em 4 grandes domínios que se 
subdividem em 11 subdomínios:  

 Comunicação - Receptiva, Expressiva e Escrita 

 Autonomia - Pessoal, Doméstica e Comunitária 

 Socialização - Relações Interpessoais, Lazer e Regras Sociais 

 Função Motora - Fina e Grosseira 

  

Ficha  
  

Versão: Americana 

Autor: S. Sparrow, D. Balla e D. Cicchetti 

Idades: 0-90 anos 

Aplicação:  Individual 

Duração: Variável 

Editor: Pearson ® 

Classificação: C 

  

Descrição  
  

Inclui ainda um índice opcional, de Comportamento Maldadaptativo, que proporciona informação mais 
aprofundada sobre a pessoa avaliada. A sua aplicabilidade é bastante vasta, justificando-se a sua utilização sempre 
que seja necessária uma avaliação da funcionalidade do sujeito. Através da Vineland-II é possível avaliar o 
comportamento adaptativo de indivíduos com: 

 Défice intelectual 
 Défice ao nível do desenvolvimento 
 Perturbações do espectro autista 
 Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção 
 Traumatismo crânio-encefálico 
 Doença de Alzheimer/Parkinson 

A Vineland-II pode ser administrada nos seguintes formatos:  

 Entrevista Estruturada 
 Questionário para Pais/Cuidadores 
 Questionário para Professores (concentra-se no comportamento observável em contexto de sala de aula e 

inclui itens relacionados com o funcionamento académico básico) 
 Entrevista Estruturada - Aprofundada (permite fazer uma avaliação mais completa do comportamento 

adaptativo nos quatro domínios e que proporciona uma base preparação para programas individualizados 
de intervenção e tratamento). 

  

Normas  
  

 

  

Correcção  
  

 

  

Material  
  

 Manual Técnico  

 Caderno de Registo - Forma Entrevista Estruturada 

 Caderno de Registo - Forma Questionário para Pais/Cuidadores 

 Folha de Resultados - para Pais 

 Folha de Resultados - para Cuidadores 

  

Subprodutos  
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