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RESUMO  

 
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é definido como um transtorno do 

neurodesenvolvimento caracterizado por déficits na comunicação e interação social, associado 

a comportamentos e interesses restritos e repetitivos que se inicia em fase precoce do 

desenvolvimento infantil. Leo Kanner, em 1943, fez a primeira descrição clínica de autismo ao 

observar onze crianças que apresentavam limitações no relacionamento com as outras pessoas, 

desde o início da vida, e alterações no desenvolvimento da linguagem. O diagnóstico do TEA 

deve se apoiar nos critérios estabelecidos na literatura, na experiência clínica do profissional 

que lida com desenvolvimento infantil e da adolescência, no relato dos pais/cuidadores e nas 

escalas e questionários disponíveis para essa população. No entanto, no Brasil, há escassez de 

instrumentos que avaliem as fases da adolescência e vida adulta. O objetivo deste trabalho foi 

criar uma escala que contemple os comportamentos mais observados na população do sexo 

masculino com diagnóstico clínico de autismo. A escala foi criada a partir de questionários e 

inventários para avaliar o TEA em crianças, sendo estas, Escala de Avaliação do Autismo na 

Infância (CARS), Escala de Traços Autisticos (ATA), Inventário de Comportamentos Autisticos 

(ICA), Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) e o Questionário de Avaliação do 

Autismo (ASQ). Cinco juízes, especialistas nas áreas de psiquiatria e neuropsicologia e com 

experiência em infância e adolescência, participaram da análise semântica e de conteúdo das 

sentenças da escala. Das 150 perguntas foram selecionadas 61 questões e 16 itens de um total 

de 21. Desta análise correlacionou-se estatisticamente GC X TEA X DI em escore total e de 2 

a 2, sendo GC X TEA, GC X DI e TEA X DI. A escala foi respondida pelos pais/responsáveis 

dos pacientes do ambulatório psiquiátrico do Hospital Santa Casa de Misericórdia do Rio de 

Janeiro (SCMRJ), do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSI), da Associação 

de Pais e Amigos do Excepcional (APAE), do Ambulatório de Atendimento em Saúde Mental 

e Associação de Reabilitação e Terapias (Artrevo).  Foram analisados 90 sujeitos divididos em 

grupos de 30 pacientes autistas (TEA), 30 pacientes com deficiência intelectual (DI) e 30 

pessoas do grupo controle (GC). Os resultados demonstraram alta eficácia em especificidade e 

sensibilidade para os grupos GCX TEA, GC X DI e TEA X DI podendo ser utilizado em sujeitos 

do sexo masculino com idade de 11 a 25 anos. Para comparação entre os grupos GC X TEA X 

DI aplicou-se o teste de Kruskall-Wallis com comparações múltiplas de Tukey fornecendo 

discriminações significativas entre as médias do GC comparada às dos TEAs e DIs. Desta forma, 

a escala de rastreio mostrou ser eficaz entre os grupos analisados, embora apresente limitações, 

sobretudo, quanto ao gênero no qual foi baseado o estudo para amostra clínica e grupos 

específicos.  Pretende-se dar continuidade futura ao assunto. 

 

Palavras-chave: Escalas de rastreio. Transtorno do Espectro Autista. Deficiência Intelectual. 

Adolescência. Adulto.  

 



 

Maia, K.S. (2019) Screening Scale for Autism Spectrum Disorder: a validity study for adoles-

cents and adults. (Masters dissertation). Institute of Psychology, University of São Paulo, São 

Paulo  

 

ABSTRACT 

Autistic Spectrum Disorder (ASD) is defined as a neurodevelopmental disorder characterized 

by deficits in communication and social interaction, associated with restricted and repetitive 

behaviors and interests that begins at an early stage of child development. Leo Kanner, in 1943, 

made the first clinical description of autism by observing eleven children who had limitations 

in relationships with others from the beginning of life and disordered language development. 

The diagnosis of ASD should be based on the criteria established in the literature, on the clinical 

experience of the professional dealing with child and adolescent development, on the report of 

parents / caregivers, and on the scales and questionnaires available to this population. However, 

in Brazil, there is a shortage of instruments that evaluate the stages of adolescence and 

adulthood. The objective of this work was to create a scale that contemplates the most observed 

behaviors in the male population with clinical diagnosis of autism. The scale was created from 

questionnaires and inventories to assess ASD in children, which are: Childhood Autism Rating 

Scale (CARS), Autistic Traits Scale (ATA), Autistic Behaviors Checklist (ABC), Modified 

Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) and the Autism Assessment Questionnaire (ASQ). 

Five judges, specialists in the fields of psychiatry and neuropsychology and experienced in 

childhood and adolescence, participated in the semantic and content analysis of the scale 

sentences. From the 150 questions, 61 questions and 16 items were selected from a total of 21. 

This analysis statistically correlated CG X ASD X ID in total score and from 2 to 2, being CG 

X ASD, CG X ID and ASD X ID. The scale was answered by the parents / guardians of patients 

from the psychiatric outpatient clinic of Hospital Santa Casa de Misericordia do Rio de Janeiro 

(SCMRJ), Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSI),  Associação de Pais e 

Amigos do Excepcional (APAE), Ambulatório de Atendimento em Saúde Mental and  

Associação de Reabilitação e Terapias (Artrevo). We analyzed 90 subjects divided into groups 

of 30 autistic patients (ASD), 30 patients with intellectual disability (ID) and 30 control group 

(CG). The results demonstrated high efficacy in specificity and sensitivity for CGX ASD, CG 

X ID and ASD X ID groups and can be used in males aged 11 to 25 years. For comparison 

between CG X ASD X ID groups we applied the Kruskall-Wallis test with multiple Tukey 

comparisons providing significant discriminations between the means of the CG compared to 

those of the ASDs and IDs. Thus, the screening scale proved to be effective among the groups 

analyzed, although it has limitations, especially regarding the gender on which the study was 

based for clinical sample and specific groups. It is intended to give future continuity to the 

subject. 

 

Keywords: Scrrening Scale. Autistic Spectrum Disorder. Intellectual Deficiency. Adolescence. 

Adult. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.2. Autismo: Conceito e Diagnóstico 

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), é definido como um transtorno do 

neurodesenvolvimento caracterizado por déficits na comunicação e interação social, associado 

a comportamentos e interesses restritos e repetitivos que se inicia em fase precoce do 

desenvolvimento infantil (APA, 2014).  Tais déficits limitam ou prejudicam o funcionamento 

diário. Entretanto, o estágio em que o prejuízo funcional fica evidente irá variar de acordo com 

características do indivíduo e seu ambiente. 

O termo “autismo” foi utilizado, pela primeira vez, em 1911, por Eugen Bleuler, 

psiquiatra suíço, para designar, em pacientes esquizofrênicos, a perda de contato com a 

realidade, acarretando, como consequência, impossibilidade ou uma grande dificuldade para 

comunicar-se com as demais pessoas (AJURIAGUERRA, 1977; ASSUMPÇÃO; 

KUCZYNSKI, 2015).  

Em 1943, o médico Ucraniano Leo Kanner, naturalizado austríaco, estudou um grupo 

de 11 crianças que apresentavam limitações no relacionamento com outras crianças e objetos, 

além de alterações no desenvolvimento da linguagem (KANNER, 1943; GOULART; ASSIS, 

2002). Ele observou crianças que exibiam extremo isolamento, incapacidade para assumir uma 

postura antecipatória, inversão pronominal, excelente memória de repetição, limitação na 

variedade de atividades espontâneas, estereotipias e maneirismos, manutenção obsessiva da 

uniformidade. Kanner observou, também, desenvolvimento cognitivo e emocional atípico 

desde a infância, apesar de aparentarem desenvolvimento físico típico (KANNER, 1943; 

KANDEL et al 2014). Notou-se que essas crianças frequentemente preocupavam-se com partes 

de objetos ou com objetos que rodavam, de uma maneira que impactava negativamente em seu 

funcionamento cognitivo (MONTGOMERY; DYKE; SCHWEAN, 2016). Além de estar 

presentes desde a infância, Kanner considerou que essas características eram distintas daquelas 

descritas previamente na esquizofrenia ou psicose infantil (KANNER, 1943; RUTTER, 1978). 

 Não havia dúvida de que crianças autistas existiam, mas havia incerteza sobre os limites 

do transtorno, bem como sobre sua natureza e causalidade. Isso se deve ao fato de que o termo 

“autismo” era também utilizado por Bleuler, dentre outros, para descrever seus pacientes 

esquizofrênicos. Percebia-se, no entanto, situações em que não se tratava do retraimento de uma 
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relação inicialmente presente e com afastamento progressivo; mas sim de uma dificuldade no 

desenvolvimento do relacionamento com outras crianças e com o ambiente ao seu redor desde 

o início. Diante disso, autores como Bleuler e Kanner utilizavam a expressão com significados 

diferentes, ou seja, para designar realidades distintas.  (KANNER, 1943; VOLKMAR, 2018).  

Assim, conforme se verifica em Ajuriaguerra (1977), o problema do uso da expressão 

“autismo” deveu-se ao fato de parte da literatura, como por exemplo Kanner, empregá-la para 

referir-se a uma síndrome ou enfermidade, ao passo que outros, como Bleuler, a utilizaram para 

designar um sintoma (ou seja, uma classe particular de perturbações das relações interpessoais).  

Rutter (1978) ressaltou que parte dessa confusão foi agravada pela tendência entre os 

psiquiatras infantis ao utilizar esquizofrenia, autismo e psicose infantil como diagnósticos 

intercambiáveis.  

 Ajuriaguerra (1977) frisou que Kanner introduziu a noção do autismo precoce dotado 

de particularidades, sendo sua incidência mais frequentemente observada em meninos do que 

em meninas e, geralmente associado a famílias de nível profissional elevado e de inteligência 

superior. Descreveu ainda, baseado nos estudos de Kanner, que a criança apresentava aparência 

normal ao nascer, e que, por vezes, se mostrava esperta e vivaz e em outras ocasiões apática e 

chorosa. Somente aos quatro ou aos oito meses de vida se observaria a ausência de 

comportamento antecipatório nessas crianças, como esticar os braços para ser pega pelo adulto 

quando este se aproxima dele.   

Kanner, em seu artigo intitulado “Distúrbios autísticos do contato afetivo” (1943), 

observou atraso na aquisição da fala, embora não em todas as crianças, e seu uso não 

comunicativo. Observou, ainda, que a linguagem não era usada para receber/transmitir 

mensagens aos outros de maneira que fizesse sentido, mas era constituída, principalmente de 

combinações de palavras ouvidas e repetidas. Essas crianças apresentavam dificuldade na 

entonação, que nem sempre combinava com o contexto linguístico. Ademais, havia a questão 

do sentido literal ao qual davam às palavras, no entanto, não apresentavam problemas com o 

uso de plural e conjugações ou memória. Kanner (1943) acreditava que essas habilidades 

levavam a uma boa inteligência, a um bom potencial cognitivo. Ele assinalou que essas crianças 

eram inteligentes, embora não demonstrassem.  Para esse autor, a insistência obsessiva na rotina, 

levando a uma limitação da atividade espontânea, aliada ao fato da inabilidade no 

relacionamento interpessoal, era uma das características primordiais do autismo.  

Ele ponderou em seu estudo que as famílias das crianças observadas apresentavam um 

traço em comum: um alto nível de inteligência e alto nível sócio cultural, além de certa frieza 

nas relações entre os casais e entre pais e filhos. Ressaltou também o aspecto obsessivo do 
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ambiente familiar. Essa observação fez com que Kanner (1943) questionasse a natureza causal 

entre esses aspectos. Ele acreditava ser difícil atribuir todo esse quadro exclusivamente ao tipo 

de relações parentais precoces. Concluiu seu trabalho postulando que o autismo se originava de 

uma inabilidade inata em estabelecer contato afetivo com as pessoas. E ressaltou a importância 

de mais estudos futuros, a fim de estabelecer critérios acerca dos componentes institucionais da 

reatividade emocional. 

Em 1949, Kanner referiu-se ao mesmo quadro como uma doença, denominando-a 

“autismo infantil precoce”. Decidiu então, separar autismo de esquizofrenia infantil, embora 

ainda o mantivesse no grupo das psicoses infantis. Mas, ressaltou a necessidade de verificar o 

autismo como sintoma primário, afastando esse quadro de outros quadros orgânicos e psíquicos. 

Ainda em 1956, continuou descrevendo o quadro como uma “psicose”, referindo que todos os 

exames clínicos e laboratoriais foram incapazes de fornecer dados consistentes no que se 

relacionava à sua etiologia (ASSUMPÇÃO; PIMENTEL, 2000).  

Para Kanner, o termo autismo era mais do que um rótulo, era a possibilidade da 

descrição de um comportamento que designava uma doença. Assim, preconizou a observação 

de comportamentos circunscritos e presentes no autismo daqueles encontrados em crianças com 

outras desordens psiquiátricas. Sugerindo que o autismo era uma doença, significava dizer duas 

coisas: essa diferença deveria ser bem estabelecida entre os comportamentos que poderiam 

ocorrer no autismo (mas que também ocorreria em outras condições, inclusive na deficiência 

intelectual e nos déficits sensoriais) daqueles que eram especificamente característica do 

autismo (RUTTER, 1978). 

Ao mesmo tempo que Kanner se aprofundava em autismo, o médico austríaco Hans 

Asperger, em 1944, observava crianças com um quadro semelhante. No entanto, os indivíduos 

analisados mantinham como característica a presença da intelectualidade e maior capacidade 

de comunicação. Apesar disso, apresentavam coordenação e percepção visoespacial pobre, 

prejuízo social, preocupações obsessivas e interesses restritos. Asperger intitulou sua pesquisa 

como “psicopatia autística” (RUTTER, 1978; CUNHA, 2012). 

Ademais, apresentavam uma fala prolixa, em monólogo e às vezes incoerente, uma 

linguagem tendendo ao formalismo, interesses que ocupavam totalmente o foco da atenção 

envolvendo tópicos não usuais que dominavam sua conversação, além de incoordenação 

motora. Ao contrário dos pacientes de Kanner, essas crianças não eram tão retraídas, às vezes 

desenvolviam linguagem de forma correta do ponto de vista gramatical e com vocabulário 

variado. Devido a esse fato, não poderiam ser diagnosticadas nos primeiros anos de vida. 

Asperger descartou a possibilidade da sua origem ser psicogênica, mas levantou a hipótese de 
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que os traços de personalidade poderiam estar ligados a transmissão do sexo masculino (KLIN, 

2006). 

Kanner (1943) e Asperger (1944) observaram que as crianças, estudadas por ambos, 

revelavam dificuldades de ordem sócio afetiva e na evolução das adaptações sociais. Ambos 

defenderam uma tendência por parte da criança ao isolamento social. No entanto, as crianças 

estudadas por Asperger apresentavam comportamentos que as levavam a serem rotuladas como 

distraídas e concentradas em si próprias; mostravam-se alheias ao mundo ao seu redor e situadas 

num universo exclusivo (MACEDO, 2014; GOUVEIA, 2015). 

Durante as décadas de 50 e 60 acreditava-se que a causa do autismo e a sua etiologia 

eram devidos aos pais não emocionalmente responsivos por seus filhos, surgindo a hipótese da 

“mãe geladeira”. Na maior parte do mundo essa noção foi abolida, embora ainda seja possível 

encontrá-la em parte da Europa e na América Latina (KLIN, 2006). 

 No início dos anos 60, Michael Rutter, psiquiatra infantil, por meio de um estudo, 

sugeriu que o autismo era um transtorno cerebral presente desde a infância e encontrado em 

todos os países e grupos socioeconômicos e étnico-raciais investigados (KLIN, 2006). 

O marco na classificação desse transtorno ocorreu em 1978, quando Rutter propôs uma 

definição do autismo com base em quatro critérios: 1) atraso e desvio sociais não só como 

função de retardo mental; 2) problemas de comunicação, não só em função de retardo mental 

associado; 3) comportamentos incomuns, como movimentos estereotipados e maneirismos; e 

4) início antes dos 30 meses de idade (RUTTER, 1978; KLIN, 2006). 

Na primeira edição da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID), não havia menção ao autismo, vindo a ser citado somente a partir 

da oitava edição como uma forma de esquizofrenia; somente na nona edição aparece a 

classificação como psicose infantil. Na CID-10 passa a integrar os Transtornos Globais do 

Desenvolvimento, sendo certo que, no DSM-IV já figurava dentre os Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento (BOSA, 2002; BERNAL, 2010).  

Com efeito, antes descrito apenas como parte da Esquizofrenia e admitindo-se a 

visibilidade científica crescente acerca da condição, o Autismo Infantil passou a ser reconhecido 

como uma subcategoria nosográfica no DSM-III (Manual Diagnóstico e Estatístico dos 

Transtornos Mentais), em 1980, como pertencente à categoria dos Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento (APA, 2014). 



16 

 

 

 Rutter influenciou os critérios diagnósticos do DSM-III, quando em 1980, o autismo 

foi reconhecido pela primeira vez e colocado numa nova classe de transtornos: Transtornos 

Invasivos do Desenvolvimento (TIDs). Esse termo foi escolhido por abarcar as múltiplas áreas 

de funcionamento afetadas e às condições a ele relacionadas. Essa nomenclatura foi utilizada 

também na décima revisão da CID.   

  A partir de 1981, o trabalho de Hans Asperger, sobre o autismo e a questão da cognição 

sem comprometimento, mas comunicação não verbal prejudicada, tornou-se mais conhecido 

quando Lorna Wing, psiquiatra britânica e mãe de uma menina autista, publicou uma série de 

casos com sintomas similares. No entanto, esse estudo divergiu daquele apresentado por Kanner 

e Asperger, uma vez que incluiu um grupo de meninas e crianças com retardo mental leve, assim 

como algumas com atraso de linguagem nos primeiros anos de vida. Desde então, vários estu-

dos tentaram validar a Síndrome de Asperger (S A) como distinta do autismo sem retardo mental, 

ainda que a comparação dos resultados desses estudos seja difícil pela falta de consenso para 

os critérios diagnósticos. (KLIN, 2006).   

  Relativo ao autismo sem comprometimento intelectual, Klin (2006) e Bernal (2010) 

ressaltaram que comumente o termo mais usado para esse quadro era a chamada Síndrome de 

Asperger (SA), como referência aos indivíduos com TEA, mas com inteligência normal ou 

superior.  Acreditava-se que a SA era uma variação do autismo típico diagnosticada em 

pacientes verbais e com funcionamento cognitivo mais elevado e não um transtorno distinto 

(BERNAL, 2010).  

Assumpção e Pimentel (2000) destacaram o fato de uma pequena parcela dos indivíduos 

com autismo não apresentar deficiência intelectual. No entanto, essa concepção foi considerada 

somente em 1976, quando Ritvo relacionou o autismo a um déficit cognitivo, considerando-o 

não uma psicose e sim um distúrbio do desenvolvimento. 

Klin (2006) e Bernal (2010) apontaram que cerca de 60% a 70% desses indivíduos 

apresentam deficiência intelectual, o que significa dizer que isso não é uma simples 

consequência do negativismo ou falta de motivação, conforme sugeriu um estudo desenvolvido 

por Cowan et al. em 1965.  Os autores destacaram que crianças autistas hospitalizadas e com 

baixa inteligência exibiam negativismo. Sugeriram que tais crianças apresentaram performance 

intelectual empobrecida devido a fatores motivacionais (RUTTER, 1978). Hoje, sabe-se que 

crianças com desenvolvimento típico apresentam menos discrepância entre as diferentes áreas 

de habilidade comparadas àquelas com autismo. Não se trata de falta de motivação ou 

negativismo ao responder à testagem.  
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Ainda com o propósito de compreender a questão da deficiência intelectual como 

consequência do negativismo, o mesmo estudo foi replicado em 1977, conduzido por Clark e 

Rutter. Desta vez, a pesquisa demonstrou que apenas a falta de motivação não era fator 

suficientemente forte para explicar o baixo comprometimento intelectual de crianças autistas 

que receberam educação especializada. Grande parte delas obtiveram escores baixos (RUTTER, 

1978). 

Essas descobertas foram importantes no sentido de mostrar que autismo e deficiência 

intelectual frequentemente estão associados. Possibilitou ainda compreender que a idade mental 

deve ser levada em conta na avaliação do comportamento. Não seria prudente, por exemplo, 

esperar que uma criança de quatro anos de idade, mas com idade mental de seis meses, se 

relacione com seus pares de mesma idade cronológica e que tenha comunicação expressiva 

adequada. Para Rutter (1978), considerá-la como autista, seria ignorar toda história de seu 

desenvolvimento. É importante ressaltar que, basear o diagnóstico de autismo somente na 

dificuldade de interação social e no comprometimento da linguagem não é o suficiente. Ambos 

podem ser considerados como indicadores de autismo se o desenvolvimento destas habilidades 

estiver em desacordo com a idade mental da criança.  

A quarta edição revisada do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM-IV-TR), de 1996, incluiu o Autismo Infantil na categoria dos Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento (TID), juntamente com o Transtorno de Rett, Transtorno de Asperger, Trans-

torno Desintegrativo da Infância e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra Espe-

cificação (TID-SOE). A 10ª edição da CID (Classificação Internacional de Doenças) de 1993, 

incluiu os mesmos transtornos citados agrupados na categoria Transtornos Globais do Desen-

volvimento (TGD). 

Os TIDs ou TGD na época da classificação abrangiam condições marcadas pelo início 

precoce de atrasos e desvios principalmente nos campos de desenvolvimento das habilidades 

sociais e comunicativas. Apresentavam-se de forma heterogênea, com ampla gama de manifes-

tações clínicas e graus de acometimento, associados ou não ao prejuízo intelectual (KLIN, 

2006). 

A partir do DSM-5 (2014) o autismo foi incluído no grupo dos Transtornos do 

Neurodesenvolvimento, dos quais fazem parte a Deficiência Intelectual (DI), os Transtorno de 

Comunicação (TC); o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH); Transtorno 

Específico da Aprendizagem (TA) e os Transtornos Motores (TM).  

  Surian (2010) e Kandel et al. (2014) ressaltaram que o autismo está presente desde o 

nascimento, porém, isso não significa que seja possível identificá-lo nos primeiros dias de vida 
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ou no primeiro ano de vida. O diagnóstico de TEA surge da identificação dos critérios já 

estabelecidos, da experiência do profissional com crianças com desenvolvimento atípico, da 

observação direta e das informações obtidas através dos pais/cuidadores da criança. 

 De acordo com Marteleto (2009), a variação dos sintomas e as características 

comportamentais do autismo expressam-se de formas diversas ocorrendo em diferentes 

combinações. Desta forma, nem todas as crianças com o mesmo diagnóstico apresentam os 

mesmos sintomas nas mesmas intensidades. Devido a isso, alguns comportamentos emitidos 

pela criança podem confundir profissionais e família. A criança pode não atender pelo nome, 

havendo suspeita de surdez, por exemplo, não olha para o interlocutor, não segue o olhar. 

Quando desejam algo se mordem, batem a cabeça ou agridem e mordem o cuidador. 

 A manifestação sintomatológica é bastante heterogênea nos TEAs e associada ao nível 

de desenvolvimento intelectual do indivíduo. Na área de interação social e da 

comunicação/linguagem, crianças com TEA tendem a apresentarem comprometimentos na 

etapa pré-linguística, sendo parte deles percebida pelos pais, ainda no primeiro ano de vida 

(BACKES; ZANON; BOSA, 2015). 

 A falta de espontaneidade e reciprocidade nas interações sociais é uma das dificuldades 

principais, assim como o pouco uso de gestos (apontar os objetos, por exemplo) para 

compartilhar interesses (atenção compartilhada). Esses sintomas, aliados às dificuldades na 

brincadeira simbólica conjuntamente às características peculiares da linguagem verbal, como 

ecolalia, idiossincrasias, jargões e rituais verbais, constituem indicadores do transtorno autista 

(BACKES; ZANON; BOSA, 2015). 

Passerino (2005) ressaltou que muitos autores consideram o autismo como um 

continuum denominado espectro autista.  O conceito de “espectro autista” foi proposto por Wing 

(1981) em um estudo realizado em Londres que pretendia identificar o número e as 

características de crianças com autismo menores de 15 anos. Desse estudo, os autores 

concluíram que de um universo de 35.000, apenas 2 em cada 10.000 eram autistas, tendo maior 

concentração nos TIDs. 

Wing (1996) ressaltou que as crianças com autismo demonstram sinais de problemas 

sociais e comportamentais desde a tenra infância. Mas, por serem dependentes de cuidados e 

ainda locomoverem-se de forma limitada, a observação de sinais de deficiências pode não ser 

tão claro. Pelo menos não até que a criança inicie sua locomoção independentemente. Há ainda 

bebês que, aparentemente, se desenvolvem normalmente até seu primeiro ano de vida não sendo 

notado características do autismo pelos pais. Segundo Klin (2006) existe variação significativa 
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na expressão dos sintomas, e as características comportamentais do autismo se alteram durante 

o desenvolvimento do transtorno.  

Volkmar e Wiesner (2018) ressaltaram que o início da intervenção não deve ser adiado 

por questões do diagnóstico não estar bem definido.  

Uma parcela adulta com TEA coexiste na sociedade ainda sem diagnóstico definido.  À 

medida que esses indivíduos entram na vida adulta, há a melhora do isolamento social, mas as 

dificuldades nas habilidades sociais e em estabelecer amizades persistem (GADIA; TUCH-

MAN e ROTTA, 2004). As limitações na adaptação/vida diária e ocupacional são marcantes, 

sendo que em quase 60% dos casos esses jovens continuam morando com seus familiares 

(VOLKMAR; REICHOW; McPARTLAND, 2014).  

 Adolescentes e adultos com TEA têm interpretações equivocadas de como são perce-

bidos pelos outros e mesmo aquele que apresenta cognição normal tende a isolar-se (GADIA; 

TUCHMAN; ROTTA, 2004). Os autores ressaltaram que as dificuldades na comunicação ocor-

rem em diferentes graus, seja na habilidade verbal, seja na não verbal ao compartilhar informa-

ções com os outros. Algumas crianças não desenvolvem habilidade de comunicação; outras têm 

linguagem imatura, com jargões, ecolalia (repetição de frases e palavras ditas por outra pessoa), 

reversões de pronome, prosódia anormal, entonação monótona entre outras. Esses déficits per-

sistem na vida adulta e, até os indivíduos que apresentam capacidade expressiva adequada po-

dem ter inabilidade em iniciar ou manter diálogo apropriado. Esse fato pode ser observado na 

falta de reciprocidade, dificuldades em compreender sutilezas de linguagem, piadas ou sar-

casmo, bem como problemas para interpretar linguagem corporal e expressões faciais. 

Kandel et al. (2014) consideram que o comportamento no autista é variável durante o 

desenvolvimento e dependente de uma série de fatores, como idade, ambiente, contexto social 

e disponibilidade e duração de medidas terapêuticas. Não há um comportamento único que 

possa definir o diagnóstico. Assim como em outros transtornos do desenvolvimento, o autismo 

ocorre ao longo da vida, mas quando inserido em programas de ensino especial e com o devido 

suporte emocional, é possível promover melhora significativa no comportamento com a idade.  

No entanto, a maioria das pessoas diagnosticadas com autismo segue tendo dificuldades em 

diferentes contextos sociais, prejudicando sua capacidade de fazer amigos e em manter 

relacionamentos duradouros.  

 

1.2 Escalas de Rastreio 

1.2.1 Conceito 
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 Escalas de avaliação consistem em instrumentos de medida compostos por um conjunto 

de números ou símbolos, e que podem ser aplicados de acordo com critérios preestabelecidos, 

a fim de quantificar e operacionalizar determinadas características (GORENSTEIN; WANG, 

2016). Quando se pensa em psiquiatria e psicologia, a operacionalização de um constructo, ou 

seja, comportamento, habilidade ou capacidade, depende de sua finalidade.  

 Se a finalidade é identificar precocemente sinais de risco para um dado transtorno, uti-

lizam-se os instrumentos de rastreamento. Entretanto, é importante ressaltar que seu objetivo 

não é diagnosticar; esses instrumentos devem ser usados em conjunto com as observações clí-

nicas levando-se em conta os critérios diagnósticos clínicos.  

Seize e Borsa (2017) argumentam que tais instrumentos podem ser classificados pelo 

formato e pelo nível. Com relação ao formato, estes podem ser escalas ou questionários. Quanto 

ao Nível, podem ser considerados de Nível 1, cuja finalidade é identificar sinais de risco para 

determinada doença na população em geral (abarcando os instrumentos que foram construídos 

para rastrear uma diversidade de transtornos e aqueles que foram desenvolvidos para rastrear 

um transtorno específico, como o autismo), ou de Nível 2, que dizem respeito aos sinais de 

risco do transtorno específico entre aquelas pessoas que já apresentam algum transtorno (como 

quadros de problemas de desenvolvimento, por exemplo).  

 

1.2.2 Validade de Instrumentos 

 

 Para que um instrumento de diagnóstico clínico ou de rastreamento possa ser utilizado 

corretamente, de forma a produzir dados confiáveis, há a necessidade da sua validação. Isso é 

feito de acordo com a população à qual se destinam, como por exemplo adultos, ou crianças 

com deficiências, ou sem deficiências, dentre outros. É fundamental testá-lo para verificar a 

sensibilidade e a especificidade em sujeitos saudáveis e em sujeitos portadores da doença para 

a qual tais instrumentos se destinam a diagnosticar ou rastrear (GOULART; CHIARI, 2007).  

No que se refere às escalas de rastreamento, de acordo com Wang (2016), estas são 

compostas por uma pequena lista de questões para identificar sintomas e síndromes na 

população em geral, sendo o custo de sua aplicação baixo, e havendo pouca necessidade de 

apoio do aplicador para seu preenchimento ou de treinamentos especializados antes de seu uso. 

Em sua grande maioria, há uma pontuação de corte para delimitar quando a presença de 

sintomas permite indicar um provável transtorno mental. 

 Há grande interesse na criação de instrumentos que possam ser utilizados não só pela 

psicologia, mas por toda a área da saúde. No entanto, para melhor qualidade desses 
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instrumentos, Pasquali (1998) sugere alguns princípios básicos para a sua criação, podendo ser 

divididos em três eixos: os procedimentos teóricos, os procedimentos empíricos (experimentais) 

e os procedimentos analíticos (estatísticos). 

 A primeira etapa na construção do instrumento é o procedimento teórico, tendo como 

objetivo a especificação as categorias comportamentais que representam o objeto e a 

operacionalização dos constructos em itens. Portanto, o polo teórico explicita os fundamentos 

teóricos que orientam a criação dos itens e é essencial para garantir a legitimidade da medida e 

adequação de seus parâmetros psicométricos (PASQUALI,1998). 

 O segundo passo da elaboração de um instrumento é a definição das dimensões do teste, 

em termos constitutivos e operacionais, e a elaboração dos itens (REPPOLD; GURGEL; HUTZ, 

2014). 

 Para a elaboração dos itens são usadas três fontes básicas: a literatura, por meio da 

análise de itens que compõem outros instrumentos disponíveis no mercado que medem o 

mesmo constructo no qual o pesquisador está interessado; entrevistas junto à população-alvo e 

categoriais comportamentais que englobam os dados levantados através da literatura pertinente 

sobre o constructo, opinião dos peritos na área, experiência do pesquisador e da análise de 

conteúdo do constructo (PASQUALI,1998; BITENCOURT, 2016). 

 Com relação às evidências de validade e precisão, pode-se dizer que esse processo 

objetiva determinar se os itens elaborados são adequados teoricamente. Essa análise teórica dos 

itens é realizada por juízes e inclui uma análise semântica dos itens (PASQUALI, 1998; 

REPPOLD; GURGEL; HUTZ, 2014).  

 Existem três aspectos da validade que correspondem aos objetivos de uma escala e se 

referem à validade de conteúdo, à validade de critério e à validade de construto. 

 

1.2.3 Validade de Conteúdo 

 

 A validade de conteúdo não é determinada estatisticamente, tampouco expressa por um 

coeficiente de correlação, mas sim proveniente do julgamento de diferentes juízes ou pessoas 

de reconhecido saber na área que sendo medida. Nessa fase, os juízes analisam a 

representatividade dos itens em relação aos conceitos e à relevância dos objetivos a medir 

(FACHEL; CAMEY, 2002). 

 A validade de conteúdo não é permanente, podendo alterar-se com o transcurso do 

tempo e em função dos critérios diagnósticos para transtornos psiquiátricos. Isso significa dizer 
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que uma escala tem validade de conteúdo num determinado momento e em função dos critérios 

estabelecidos para avaliar transtorno específico (RAYMUNDO, 2009).  

 

1.2.4 Validade de Critério 

 

 A validade de critério consiste no grau de eficácia em predizer um desempenho 

específico de um sujeito, segundo Pasquali (2009). Sendo o desempenho do sujeito o critério 

contra o qual a medida obtida pelo teste é avaliada.  

 Há dois tipos de validade de critério, de acordo com Pasquali (2009): (1) validade 

preditiva e (2) validade concorrente. A diferença fundamental entre as duas é a questão do tempo 

em que ocorre a coleta de informação pela escala a ser validada e a coleta da informação sobre 

o critério. Quando o instrumento e o critério são aplicados simultaneamente, fala-se de validade 

concorrente; quando o critério é avaliado no futuro, fala-se de validade preditiva.  

 

1.2.4 Validade de Constructo 

 

Pasquali (1996;1998) considera a validade de construto como primordial, já que 

confirma ou refuta os pressupostos teóricos para a construção do instrumento. O autor aponta 

que a teoria deve fundamentar qualquer empreendimento científico e, com isso, deve ser clara 

a explicitação da teoria sobre a qual o teste foi construído. Questões relativas à validade devem 

ser ancoradas em três aspectos: a) se o instrumento, de fato, mede o constructo a que se propôs 

medir;  b) o que o escore derivado da aplicação de um teste significa e c) como o escore de um 

indivíduo em uma medida se relaciona com outros fatos observáveis relativos ao indivíduo.  

 

1.3 Escalas Diagnósticas para Autismo 

 

A literatura internacional aponta diversos instrumentos utilizados para avaliar os TEAs, 

tendo assim, além da experiência clínica, outras ferramentas para auxiliar na observação 

sistemática de determinados comportamentos. No entanto, nem todas são validadas para a 

população brasileira, dificultando seu uso formal no ambiente clínico. 

 Em nosso meio, dentre as mais utilizadas neste contexto e para crianças, encontra-se a 

Escala de Traços Autísticos (ATA), desenvolvida por Ballabriga et al., em 1994, traduzida em 

1999 e validada, por Assumpção Jr et al. sendo composta por 23 subescalas, e de fácil aplicação. 

Avalia o perfil de conduta da criança, embasada nos diferentes aspectos diagnósticos. Além 
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disso, a ATA é um questionário de screening para tentar diferenciar autistas de deficientes 

mentais sem autismo. Seu ponto de corte é de 23 (ASSUMPÇÃO et al., 1999). 

 Internacionalmente, um instrumento utilizado na clínica é a Escala de Avaliação do 

Autismo na Infância (CARS), desenvolvida por Schopler, Reichler e Renner no ano de 1980 e 

é uma escala de 15 itens que auxilia na identificação de crianças com autismo e as distingue de 

crianças com prejuízos do desenvolvimento sem autismo. Foi traduzida do original em inglês 

para o português do Brasil e validada por Pereira, Riesgo e Wagner (2008), sendo a sua versão 

final chamada de CARS-BR. Sua importância consiste em diferenciar o autismo leve-moderado 

do grave; sua aplicação é breve e pode ser utilizada em crianças acima de dois anos de idade. A 

escala avalia 14 domínios que são geralmente afetados pelo autismo:  (I) relações pessoais; (II) 

imitação; (III) resposta emocional; (IV) uso corporal; (V) uso do objeto; (VI) resposta a 

mudança; (VII) resposta visual; (VIII) resposta auditiva; (IX) resposta e uso do paladar, olfato 

e tato; (X) medo ou nervosismo; (XI) comunicação verbal; (XII) nível de atividade; (XIII) nível 

de consistência de resposta emocional e (XIV) impressões gerais. Os escores de cada domínio 

variam de 1 (dentro dos limites da normalidade) a 4 (sintomas autistas graves). A pontuação 

varia de 15 a 60 e o ponto de corte para autismo é de 30 (PEREIRA et al., 2008).  Em 2010, 

houve a segunda edição da CARS, editada pela Western Psychological Services (WPS). Esta 

versão acrescentou formulários e recursos que auxiliam a integrar informações de diagnóstico, 

determinar recursos funcionais, fornecer feedback aos pais e projetar uma intervenção 

direcionada. Entretanto, não foi validada no Brasil. 

 A Autism Behavior Checklist (ABC) foi desenvolvida por Krug, Arick e Almond em 

1980 para crianças acima de 18 meses de idade. No Brasil, a escala foi traduzida, adaptada e 

pré validada com o nome de Inventário de Comportamentos Autísticos (ICA) por Marteleto e 

Pedromônico em 2005. A lista foi concebida para a triagem inicial de crianças suspeitas de ter 

Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) e padronizada, por meio das observações dos 

professores das crianças. O objetivo do ABC/ICA é ajudar no diagnóstico diferencial das 

crianças suspeitas de ter TGD e encaminhá-las a tratamentos adequados. O ABC/ICA lista 57 

comportamentos atípicos que são sintomáticos do autismo, organizados em cinco áreas: 

sensoriais, relacionais, imagem corporal, linguagem, interação social e autocuidado. Cada item 

é pontuado de 1 a 4, determinado estatisticamente de acordo com o grau de associação ao 

comportamento patológico. Quando o total chega a 68 pontos ou mais, a criança é considerada 

com autismo a pontuação entre 54 e 67 indica uma probabilidade moderada da criança ter 

autismo; a pontuação entre 47 e 53 é considerada duvidosa para a classificação do autismo, e 

escores abaixo de 47 indicam que a criança é típica (MARTELETO; PEDROMÔNICO, 2005). 
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Entretanto, não há unanimidade quanto a pontuação indicada nessa proposta, são considerados 

altas demais, tendendo a não classificar uma proporção importante de crianças (RELLINI; 

TORTOLANI; TRILLO, 2004; FERNANDES; MIILHER, 2008). É importante destacar o fato 

de que crianças não verbais não pontuam nos itens referentes à linguagem expressiva da 

subescala linguagem e isso representa um viés importante para o diagnóstico. Alguns estudos 

consideram a ABC uma escala com alta especificidade, ou seja, não inclui indivíduos não 

autistas; entretanto, com baixa sensibilidade, quer dizer, tende a não incluir muitos indivíduos 

autistas (FERNANDES; MILHER, 2008).  

 Considerada “padrão-ouro”, na literatura internacional, para diagnóstico de autismo é a 

Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R), desenvolvida por Lord, Rutter e Le Couteur 

em 1994. Trata-se de uma entrevista semiestruturada, administrada aos pais ou cuidadores e 

composta por 93 itens, divididos em seis seções (informações gerais sobre o paciente e sua 

família; desenvolvimento precoce e os marcos do desenvolvimento; déficits de comunicação; 

déficits de interação social; comportamento repetitivo e estereotipado e problemas gerais de 

comportamento). Em 2003, ela foi editada pela Western Psychological Services (WPS), com a 

omissão de alguns itens menos úteis e reestruturação da entrevista, de modo que ficasse de mais 

fácil aplicação. Desde então, a versão da WPS é a versão padrão (BECKER, 2009). Utilizada 

em crianças acima de 5 anos de idade, fornece diagnóstico diferencial dos Transtornos Invasivos 

de Desenvolvimento (TID) e em especial para o autismo infantil. Embora o instrumento possa 

ser utilizado em crianças pré-escolares, ainda não há validação para uso no Brasil (SATO, 2008). 

O tempo previsto para sua administração por profissionais treinados e experientes é de 

aproximadamente 1,5 a 2,5 horas (MARQUES; BOSA, 2015). 

  O Autism Diagnostic Observation Schedule-Generic (ADOS-G), desenvolvido por Lord, 

Rutter, Dilavore e Risi em 1999, é um instrumento padronizado e semiestruturado de 

observação que busca verificar especificamente as habilidades de interação social, comunicação, 

brincadeira e uso imaginativo de materiais pelas crianças com suspeita de TEA. É composto 

por quatro módulos que variam conforme os diferentes níveis de linguagem expressiva da 

criança (MARQUES; BOSA, 2015). Seu uso em crianças dos 5 aos 12 anos de idade, com 

pontuação que varia de 0 a 2 (normal a anormalidade clara) foi proposto para complementar o 

ADI-R (SATO, 2008). No entanto, este instrumento ainda não está validado para uso no Brasil. 

 A Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) foi desenvolvida no formato 

autoaplicável para identificar sinais precoces de TEA. É um questionário de autorrelato e 

simples, que deve ser respondido pelos pais ou cuidadores da criança com idade entre 18 e 24 

meses. Consiste em 23 questões do tipo sim/não que abarcam quatro áreas: (I) Resposta Social 
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(interesse em outras crianças e imitação); (II) Atenção Compartilhada (protodeclarativa e olhar 

monitorado), (III) Trazer objetos para mostrar para os pais/cuidadores e (IV) Responder ao 

chamado dos pais/cuidadores. Embora este questionário não tenha sido validado para a 

população brasileira foram feitas a tradução e adaptação transcultural e tem sido amplamente 

utilizado para rastreamento precoce de sinais de TEA (LOSAPIO; PONDÉ, 2008).  

 O Perfil Psicoeducacional Revisado (PEP-R) é um instrumento para avaliar o 

desenvolvimento de crianças com autismo ou com transtornos correlatos da comunicação. O 

PEP objetiva identificar padrões de aprendizagem irregulares e idiossincráticos, destinando-se 

a crianças cuja faixa etária varia entre 1 e 12 anos. As dimensões de desenvolvimento avaliadas 

são a coordenação motora ampla, a coordenação motora fina, a coordenação visiomotora, a 

percepção, a imitação, a performance cognitiva e a cognição verbal; a escala de comportamento 

avalia as áreas de relacionamento e afeto, o brincar e o interesse por materiais, respostas 

sensoriais e linguagem. Para cada área, foi desenvolvida uma escala específica com tarefas a 

serem realizadas ou comportamentos a serem observados (LEON et al., 2004).  Embora muito 

utilizada no Brasil desde 1992 com fins clínicos, encontra-se ainda sem validação para a 

população, necessitando de estudos sobre as suas propriedades psicométricas. 

 Há ainda o Questionário de Avaliação de Autismo (ASQ), instrumento de autorrelato 

derivado da versão revisada do ADI devendo ser preenchido pelos pais ou responsáveis pelo 

paciente. Apresenta 40 questões sobre todo o desenvolvimento e hábitos de vida dos pacientes 

da infância até os dias atuais, englobando três domínios básicos de prejuízo no autismo: 

sociabilidade, linguagem e comportamento. As respostas são marcadas como SIM/NÃO, sendo 

este questionário considerado como rastreamento para orientar e auxiliar a família no processo 

diagnóstico (SATO, 2008). Berument et. al., (1999) realizaram um estudo sobre a validade do 

ASQ com 160 indivíduos diagnosticados com TGD. Apesar de ter mostrado ser um instrumento 

importante de rastreio para discriminar crianças com um possível diagnóstico de TGD, em 

comparação a outros diagnósticos relacionados ao desenvolvimento, a diferenciação entre 

autismo e outro tipo de TGD mostrou-se fraca. Este questionário apresenta-se em duas formas, 

para crianças com idade inferior a 6 anos e a outra para crianças acima desta idade. Apresenta 

pontuação de corte 15 para que a criança seja considerada pertencente ao grupo dos transtornos 

do desenvolvimento. A principal preocupação com o uso desta ferramenta para rastreamento é 

que, apesar do ASQ possuir uma alta pontuação em relação a sua sensibilidade resultou numa 

baixa especificidade. Por isso, a utilização do SCQ deve ser feita por profissionais experientes 

e familiarizados com os TGDs. 
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Apenas dois instrumentos dos mencionados foram traduzidos para o português e 

validados para uso no Brasil. Em 1999, Assumpção et al. traduziram, adaptaram e validaram a 

ATA (Escala de Traços Autísticos), e a CARS-BR foi traduzida e validada no Brasil em 2008 

(Pereira et al., 2008). Essas duas escalas, no entanto, contemplam, respectivamente, crianças 

(ATA) e crianças e adolescentes até 17 anos (CARS-BR). 

 Percebe-se que, embora tais escalas sejam amplamente utilizadas na área da saúde por 

diversos profissionais, contribuindo para melhor diagnóstico do autismo, há um déficit 

significativo de instrumentos diagnósticos que possam ser empregadas quando o paciente atinge 

a maioridade. Tal dado se mostra relevante na medida em que, embora se priorize o diagnóstico 

precoce, isso por vezes não acontece, em razão de diversos fatores, fazendo com que alguns 

pacientes venham a chegar à adolescência, ou quiçá à idade adulta, sem diagnóstico. 

 Os instrumentos diagnósticos traduzidos e validados são raros no que concerne aos 

adolescentes, e inexistentes em relação aos adultos, levando os profissionais de saúde, ao avaliar 

tais públicos, a utilizar métodos qualitativos de avaliação, sem respaldo em instrumento 

validado. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Dada a escassez de instrumentos de rastreio para a população adolescente e adulta e por 

não haver um marcador biológico, o diagnóstico do autismo é eminentemente clínico e requer 

experiência do profissional.  

Por esse motivo Pereira (2007) ressalta que há duas maneiras de acompanhar a evolução 

do transtorno e da resposta às intervenções terapêuticas. Uma delas é através da impressão 

clínica, sendo esta subjetiva e de difícil valorização em pesquisas, e a outra pelo uso do sistema 

de escores. 

 O autismo apresenta uma gama de características que podem ser confundidas com as de 

outros transtornos, devido à similaridade. Tais transtornos incluem Transtorno de Personalidade 

Esquizoide, Transtorno de Personalidade Esquizotípica, Deficiência Intelectual, Transtorno da 

Comunicação, Transtorno Obsessivo-Compulsivo, Transtornos Motores e Transtorno do Déficit 

de Atenção e Hiperatividade. Tal confusão pode fazer com que venha a ser subdiagnosticado, 

prejudicando a adoção de medidas terapêuticas apropriadas.    

  O Transtorno de Personalidade Esquizoide, de acordo com o DSM-5, apresenta como 

características diagnósticas um padrão de distanciamento das relações sociais, optando por 

atividades ou passatempos solitários, pouco interesse em ter experiências sexuais com outra 



27 

 

 

pessoa, nenhum amigo próximo ou confidente que não sejam os familiares de primeiro grau, 

indiferença à aprovação ou crítica dos outros e demonstração de afeto constrito, parecendo frios 

e distantes. Há dificuldade em distinguir esses indivíduos daqueles com formas mais leves de 

TEA, sendo necessário, para fins de diferenciação, aferir se o mesmo apresenta interação social 

comprometida de forma mais grave com a presença de comportamentos e interesses 

estereotipados. 

  O Transtorno de Personalidade Esquizotípica caracteriza-se por um padrão difuso de 

déficits sociais e interpessoais marcado por uma incapacidade para relacionamentos íntimos, 

distorções cognitivas ou perceptivas e comportamento excêntrico ou peculiar. Há ainda, afeto 

inadequado e a ausência de amigos próximos ou confidentes que não sejam parentes de primeiro 

grau. Torna-se difícil diferenciar pessoas com transtorno de personalidade esquizotípica 

daquelas com transtorno do espectro autista, que por sua vez devem ser avaliadas por sua falta 

de percepção social ainda maior, de reciprocidade emocional e por seus comportamentos e 

interesses estereotipados (DSM-5). 

 A Deficiência Intelectual, segundo DSM-5, apresenta déficits funcionais, intelectuais e 

adaptativos nos domínios conceitual, social e prático. As habilidades de raciocínio, resolução 

de problemas, planejamento, pensamento abstrato, aprendizagem acadêmica e aprendizagem 

pela experiência estão prejudicados em pessoas com deficiência intelectual. Ademais, os 

déficits em funções adaptativas limitam o funcionamento em uma ou mais atividades diárias, 

como a comunicação, participação social e vida independente nos contextos de casa, escola e 

na comunidade. Por ser comum entre pessoas com TEA sua investigação pode ser difícil, pois 

apresenta déficit socioemocional e comportamental inerentes ao autismo. 

 Os Transtornos da Linguagem, que se inserem nos Transtorno de Comunicação, incluem 

problemas expressivos ou problemas mistos receptivos-expressivos, de acordo com o DSM-5. 

As capacidades linguísticas estão abaixo do esperado para a idade, resultando em uma 

comunicação não efetiva, em uma participação social prejudicada, limitando seu desempenho 

acadêmico e profissional. O início dos sintomas ocorre precocemente no período de 

desenvolvimento. O transtorno de linguagem afeta o vocabulário e a gramática; as primeiras 

palavras e expressões da criança surgem com atraso e as frases são curtas e menos complexas.  

Está associado a outros transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo, porém, não está 

relacionado a comunicação não verbal anormal tampouco à presença de padrões repetitivos e 

restritos de comportamentos. Sob o ponto de vista do Transtorno da Comunicação Social 

(pragmática), segundo o DSM-5  e Sadock (2017), há dificuldade no uso social da comunicação 

verbal e não verbal seja para fins sociais, como saudações e compartilhamento de informações; 
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prejuízo na capacidade de adequação da comunicação ao contexto no qual está inserido e 

dificuldade em seguir regras para contar histórias e conversar. Para ser diagnosticado com 

transtorno da comunicação social em vez de TEA, o indivíduo deve apresentar prejuízo na 

comunicação social e nas interações sociais. No entanto, quando há a presença de interesses e 

comportamentos repetitivos e restritos relevantes, estes são típicos do autismo. 

 Os Transtornos Motores estão divididos em 1) transtorno do desenvolvimento da 

coordenação; 2) transtorno do movimento estereotipado e 3) transtorno de tique. O primeiro 

apresenta a manifestação das habilidades prejudicadas que exigem coordenação motora, 

variando com a idade. As crianças podem apresentar atraso no desenvolvimento das habilidades 

como subir escadas, pedalar, abotoar camisa, envolver-se em jogos físicos com outros. Esse 

transtorno é diagnosticado no período de desenvolvimento, porém, não anterior aos 5 anos, 

devido a variabilidade na aquisição das habilidades motoras na primeira infância, segundo o 

DSM-5. Indivíduos com TEA comumente não têm interesse em participar de tarefas que exigem 

habilidades de coordenação, como esportes com bola.  O DSM-5 destaca que é comum a 

comorbidade entre autismo e transtorno do desenvolvimento da coordenação e que se os 

critérios para ambos forem atendidos, ambos diagnósticos devem ser feitos.  O segundo 

transtorno se refere ao transtorno do movimento estereotipado caraterizado pelo 

comportamento motor repetitivo e movimento estereotipado. São movimentos ritmados de 

cabeça, das mãos ou do corpo, sem função adaptativa. O repertório não lesivo é variável, sendo 

exemplos desses comportamentos balançar o corpo, fazer movimento de abano ou rotação das 

mãos bilaterais, agitar ou tremular os dedos na frente do rosto. Comportamentos estereotipados 

autolesivos incluem bater a cabeça repetidas vezes, cutucar os olhos e morder as mãos, dar tapas 

no rosto (DSM-5). O diagnóstico diferencial de autismo deve ser considerado quando há além 

dos movimentos estereotipados, déficit na comunicação social e na reciprocidade. Quando as 

estereotipias causam lesão e se tornam foco do tratamento, autismo e transtorno do movimento 

estereotipado devem ser considerados (DSM-5). O último transtorno é o Transtorno de Tique 

caracterizado como movimentos motores ou vocalizações súbitos e recorrentes, podendo ser 

simples ou complexos. São tiques motores simples aqueles que duram milissegundos incluindo 

piscar os olhos, encolher os ombros; tiques vocálicos simples incluem limpar a garganta, fungar 

e produzir sons guturais. Tique motores complexos incluem a combinação de tiques simples, 

com duração de segundos, podendo incluir viradas simultâneas de cabeça aliada ao 

encolhimento dos ombros (DSM-5).   

 O Transtorno obsessivo-compulsivo descrito por Sadock (2017) abarca um grupo de 

sintomas que incluem pensamentos intrusivos, rituais, preocupações e compulsões. A obsessão 
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é uma ideia, um pensamento, enquanto a compulsão se caracteriza pelo comportamento 

consciente, recorrente, padronizado, como contar, por exemplo. As compulsões são executadas 

em resposta a uma obsessão, como pensamentos de contaminação que levam a rituais de 

lavagem de mãos, por exemplo. As compulsões não são executadas por prazer, embora os 

indivíduos possam experimentar alívio da ansiedade. O indivíduo percebe que tanto sua 

obsessão quanto seu comportamento são irracionais. Pode ser confundido com TEA devido aos 

padrões repetitivos de comportamento, atrasando o diagnóstico assim como sua intervenção.  

  Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade refere-se a um padrão persistente de 

desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfere no desenvolvimento da pessoa. As 

características diagnósticas relativas a desatenção, referidas no DSM-5, manifesta-se na falta 

de persistência, dificuldade em manter o foco e desorganização; na hiperatividade refere-se a 

atividade motora excessiva quando não deveria ficar se remexendo, batucando ou conversando 

em excesso; a impulsividade refere-se a ações precipitadas que ocorrem quando a pessoa age 

sem pensar podendo causar dano a si própria, como atravessar a rua sem olhar. Algumas 

crianças autistas apresentam, assim como no TDAH, desatenção, disfunção social e 

comportamentos de difícil manejo. No entanto, a disfunção social deve ser diferenciada da falta 

de envolvimento social, do isolamento e da indiferença a pistas de comunicações faciais 

encontradas em indivíduos autistas. Crianças com autismo podem ter ataques de raiva por não 

tolerar mudanças no curso de eventos esperado por elas, enquanto no TDAH, podem se 

comportar mal ou ter um ataque de raiva durante alguma transição devido à impulsividade ou 

controle inibitório insatisfatório. 

 Diante da complexidade que abarca o transtorno do espectro autista e a ausência de 

instrumentos para essa população, torna-se necessário a criação de uma escala que permita 

diferenciar esse grupo dos outros transtornos com características similares ao autismo. 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 Construir uma escala de rastreio de autismo para a população adolescente e adulta e do 

sexo masculino. 

3.2 Específico 

  Validar conteúdo, critério e constructo. 
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4 MÉTODO 

4.1 Construção de Escala  

 

Para a elaboração de uma escala, de acordo com Tay e Jebb (2017) é necessária uma 

conceituação clara do construto. Isso implica delinear e defini-lo (ou seja, declarar o que é e, 

portanto, o que não é), seja através de uma revisão completa da literatura ou através de uma 

descoberta indutiva do fenômeno. É igualmente importante definir o nível de abrangência 

conceitual. Pasquali (2013) e Bittencourt (2016), ressaltam que também é relevante realizar 

entrevistas junto à população-alvo englobando os dados levantados através da literatura 

pertinente sobre o constructo, opinião dos peritos na área, experiência do pesquisador e da 

análise de conteúdo do constructo. 

 

4.2 Aspectos Éticos 

 

O estudo foi submetido à análise e avaliação do comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos (CEP do IPUSP, e foi aprovado pelo parecer N: 2.284.146 e CAAE: 

69968917.6.0000.5561) (ANEXO A). Os voluntários foram devidamente orientados quanto aos 

objetivos e implicações do estudo. A participação foi voluntária, não identificada e sem proce-

dimentos invasivos. Ressalta-se que a pesquisa oferece baixo risco e desconforto. O benefício 

não é direto aos voluntários, pretende-se ampliação do conhecimento na área e criação de escala 

de rastreio para uso na área da saúde, vindo a beneficiar, posteriormente, os participantes deste 

estudo. Desta forma, acredita-se não existir maiores questões éticas envolvidas.   

 

4.3 Elaboração dos Itens 

 

 Para a construção dos itens da escala procurou-se seguir 10 critérios destacados por 

Pasquali (1998), quais sejam: critério comportamental, de objetividade, da simplicidade, da 

clareza, da relevância, de precisão, de credibilidade; de variedade, de modalidade e de 

tipicidade. Tais critérios podem ser identificados neste estudo, através das características 

inerentes ao autismo. 

Dentre tais critérios, é oportuno e importante destacar os critérios da variedade, 

modalidade e tipicidade. O primeiro é específico sobre linguagem verbal, evitando o uso do 

mesmo termo nos itens; o segundo, trata da evitação do uso de expressões verbais extremadas; 

e o derradeiro, é referente a expressões verbais comuns.  
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Com relação ao número de itens propostos para a construção de uma escala, DeVellis 

(2012) e Paula et al. (2017) sugerem 50% a mais do total de itens esperado para compor o 

instrumento final. Pasquali (1998), por sua vez, sugere 10% a mais do total de itens que irão 

compor o instrumento final, indicando que 20 itens ao final seriam suficientes para medir um 

traço ou variável latente. 

Para a elaboração dos itens foram utilizados os instrumentos disponíveis e a literatura 

que avaliavam o mesmo construto. Estes mostram-se abrangentes com relação às características 

referentes ao autismo e, portanto, optou-se por manter um alto número de itens na primeira fase 

do projeto.  

Este estudo foi elaborado em cinco momentos distintos, quais sejam: construção da 

escala de rastreio, análise dos juízes, refinamento da escala, aplicação nos grupos de estudo e 

análise estatística. As cinco etapas serão descritas a seguir. 

 

4.4 Construção da Escala de Rastreio (Primeira Etapa) 

 

Ao propor a construção da escala de rastreio para autismo buscou-se instrumentos que 

avaliassem o mesmo constructo e encontrou-se vasto material para crianças desde meses de 

vida a início da adolescência. Entretanto, o mesmo não ocorreu quando se buscou escalas que 

compreendiam a adolescência e a vida adulta, ainda que fossem traduzidas, mas não validadas 

para o Brasil. Diante deste fato, utilizou-se as escalas de rastreio e de desenvolvimento, quais 

sejam a ATA, a CARS, ICA, M-CHAT e ASQ, destinadas a população infantil e infanto-juvenil 

afim de delimitar as áreas e os itens subjacentes às mesmas para nortear a construção da escala.   

Seguiu-se a adaptação da linguagem escrita das escalas infantis para o público mais 

velho, visando ser respondida pelo responsável/pais do menor ou adulto.  Preconizou-se abordar 

o máximo de comportamentos observados por estas escalas, fato que gerou um questionário 

com 150 perguntas (ANEXO B), as quais foram avaliadas em três áreas, sendo 150 questões 

analisadas na área de representatividade, 150 quanto à clareza e 139 questões sobre fatores.  

As 21 áreas inseridas na escala  abrangiam dificuldade em interação social (I); 

linguagem verbal (II); linguagem não verbal (III); movimentos estereotipados e repetitivos (IV); 

comportamentos disruptivos (V); hiperatividade/hipoatividade (VI); busca de ordem rígida 

(VII); comportamentos ritualísticos (VIII), subdivido em alteração na alimentação (a), 

resistência à mudança (b), uso inapropriado dos objetos (c); comportamento diante de situações 

que geram ansiedade (d); distúrbios sensoriais (XIX); senso do perigo (X); distúrbio do sono 

(XI); responsabilidade (XII); orientação (XIII); autonomia (XIV); atividades de vida diária 
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(XV), subdividas em vestir-se (a), banhar-se (b), escovar os dentes (c), eliminações fisiológicas 

(d) e preparação de alimentos (e); falta de atenção (XVI); interesse pela aprendizagem (XVII); 

manifestação de habilidades e conhecimentos (XVIII); reações ante à frustração (XIX); 

utilização das pessoas ao seu redor (XX) e manipulação do ambiente (XXI). 

O questionário foi baseado, primeiramente, na escala Likert, uma vez que seu propósito 

era o de verificar o nível de concordância dos respondentes aliado a uma série de indagações 

que expressassem algo favorável ou desfavorável em relação ao objeto de estudo. Desta forma, 

as opções das respostas variavam entre concordo totalmente (1), concordo parcialmente (2), 

não concordo, nem discordo (3), discordo parcialmente (4) e discordo totalmente (5). 

Ao iniciar a análise estatística para verificar se havia diferenças entre os grupos 

estudados, assim como determinar ponto de corte, optou-se pela escala binária, onde, 0 (Não) 

e 1 (sim), não utilizando a escala Likert. Isso se deve ao fato de que no sistema binário a 

aplicação de teste estatístico e a construção das escalas finais é mais viável comparado a escala 

Likert. Embora esta apresente mais opções de respostas, torna difícil sua interpretação e análise 

quando é necessário aplicar determinados testes estatísticos e para trabalhar dado ordinal como 

numérico. Desta forma, considerou-se que todos os indivíduos que marcaram “não concordo, 

nem discordo/ discordo parcialmente/ discordo totalmente” receberiam pontuação 0 (zero) e 

aqueles que marcaram “concordo totalmente/ concordo parcialmente” receberiam pontuação 1 

(um). Procedeu-se desta forma porque ao responder não concordo, nem discordo/discordo 

parcialmente/discordo totalmente, os sujeitos estavam informando que um dado 

comportamento objeto da pergunta não foi observado. E ao responderem concordo totalmente/ 

concordo parcialmente demonstraram ter observado esse comportamento.   

 

4.5 Análise dos Juízes (Segunda Etapa) 

 

Essa análise teve como escopo a validade do conteúdo. Para este tipo de avaliação 

utilizou-se a análise de juízes especialistas, capazes de indicar pontos fortes e falhas nos 

instrumentos. O questionário foi analisado por cinco profissionais pertencentes aos Estados do 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, especializados na área referente ao tema de 

estudo. Estes realizaram a análise semântica e de conteúdo das sentenças objetivando identificar 

um rol de questões mais relevantes.  

O questionário apresentou um conjunto de 150 perguntas, distribuídas em três áreas, 

sendo representatividade, clareza e fatores. Para cada questão foi tabulado o escore atribuído a 
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cada avaliador. Quando este pontuou 3 ou 4 considerou-se que essa questão foi relevante; os 

escores 1 e 2 não foram computados por serem considerados de pouca relevância (ANEXO C). 

Os profissionais da área de saúde selecionados como juízes para o estudo foram uma 

psicóloga com mestrado na área de Psicobiologia, especialista em Neuropsicologia e prática 

clínica com crianças (1); uma psicóloga com doutorado em Psicologia Clínica, especialista em 

neuropsicologia e prática com crianças e adolescentes (2); um médico com doutorado em 

Medicina na área de Psiquiatria da Infância e da Adolescência (3); uma médica psiquiatra com 

mestrado em Psicologia Clínica e prática na área da Infância e Adolescência (4); uma médica 

especialista em Psiquiatria e em Psiquiatria da Infância e Adolescência, mestre em Psicologia 

Clínica (5). 

A análise semântica objetiva verificar se todos os itens são compreensíveis pelos 

membros da população à qual se destina (PASQUALI, 1998; ABREU et al., 2019). Assim, é 

importante verificar se os indivíduos da população-alvo serão capazes de compreender e 

responder à escala, desde aqueles com pouca escolaridade até aqueles com escolaridade 

superior. Os juízes consideraram que todas as questões estavam dentro do critério de clareza. 

 

4.6 Refinamento da escala (Terceira Etapa) 

 

 Como consequência da análise dos juízes chegou-se a uma escala depurada das questões 

que não guardavam relação de pertinência com o objeto estudado, bem como daquelas 

desprovidas de clareza semântica, ultimando-se com isso a validação do conteúdo (ANEXO D). 

 

4.7 Aplicação nos Grupos de Estudo (Quarta Etapa) 

 

O período de captação dos pacientes dos serviços e aplicação do questionário durou 

cerca de 5 meses. A escala foi aplicada num grupo de 90 pessoas do sexo masculino sendo 

respondida por seus responsáveis/pais. O grupo de estudo foi dividido entre 30 autistas (TEA), 

30 deficientes intelectuais (DI) e 30 pessoas do grupo controle (GC). Os pacientes foram 

selecionados através da triagem dos prontuários ambulatorial e do serviço especializado, desde 

que houvessem recebido diagnóstico clínico de TEA e DI.  

As famílias selecionadas foram convidadas a participarem da pesquisa, sendo orientadas 

sobre o objetivo e procedimentos que seriam adotados. Os questionários foram respondidos nas 

instituições e no ambulatório de psiquiatria. Após a explicação e a assinatura do termo de 

consentimento (ANEXO E), do termo de assentimento livre e esclarecido (ANEXO F), quando 
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menor de idade, e do Critério de Classificação Econômica Brasil (ANEXO G), a escala foi 

aplicada pelo responsável do projeto. Foi informado ainda, que este questionário seria para fins 

de estudo, sendo orientados das possíveis implicações do mesmo, para quaisquer tipos de 

publicação, além de preservado o anonimato. 

Caso o informante fosse analfabeto e/ou de baixa escolaridade, a escala era lida para ele 

sendo a sua resposta assinalada conforme verbalização do informante.  

Utilizou-se o Critério de Classificação Econômica Brasil a fim de avaliar a classe 

socioeconômica dos entrevistados através de um questionário que mede o poder aquisitivo das 

pessoas, avaliando seus bens e o grau de escolaridade do chefe da casa. Os principais bens 

avaliados são: quantidade de banheiros na casa, TVs em cores, rádios, DVDs, geladeiras e 

freezers, automóveis, videocassetes ou DVDs, máquina de lavar e empregada mensalista. 

Cabe ressaltar que, embora o projeto tenha sido submetido para a faixa etária entre 16 e 

30 anos, é importante fazer algumas colocações sobre as questões que levaram a aplicação do 

estudo na população com idade inferior a mencionada incialmente.  

 Conforme descrito, a pesquisa foi delineada para ser aplicada no público adolescente e 

adulto, no entanto, durante a coleta das informações em serviços e centros especializados para 

essa população notou-se um número significativo de sujeitos com idade inferior a 16 anos, 

como ocorreu no CAPSI; e um número de sujeitos com idade acima de 30 anos, conforme visto 

na APAE. Esse dado aliado ao gênero do sexo masculino, alvo também da pesquisa, demonstrou 

que a faixa etária idealizada fosse repensada, a fim de captar um número significativo de 

sujeitos.  Percebeu-se que, por uma organização interna dessas instituições, muitos jovens eram 

encaminhados a outro segmento de tratamento quando completavam 16 e 18 anos e, por isso, 

houve a necessidade na restruturação da faixa etária. Caso contrário, a pesquisa iria se ater 

somente às pessoas do sexo masculino maiores de 18 anos ou menores de 16 anos, fato este que 

se distanciaria do objetivo inicial quando este projeto foi delineado.  

Participaram do estudo os pacientes residentes no Estado do Rio de Janeiro e 

pertencentes às seguintes instituições:  Ambulatório de Psiquiatria da Santa Casa de 

Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ), Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSI), na 

cidade de Itaboraí, Ambulatório de Atendimento em Saúde Mental na cidade de Petrópolis, 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), nas cidades de Niterói e Petrópolis e 

Associação de Reabilitação e Terapias (Artrevo), na cidade de Niterói.  

Os critérios estabelecidos para inclusão nos grupos foi o seguinte: 
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1) Grupo TEA: ter recebido diagnóstico clínico pelo médico psiquiatra de Transtorno do 

Espectro Autista, ter assinado o Termo de Consentimento ou Assentimento Livre e Esclarecido 

e ter preenchido o Critério de Classificação Econômica Brasil. 

2) Grupo DI: ter recebido diagnóstico clínico  pelo médico psiquiatra de Deficiência Intelectual, 

ter assinado o Termo de Consentimento ou Assentimento Livre e Esclarecido; ter preenchido o 

Critério de Classificação Econômica Brasil. 

3) Grupo Controle (GC): voluntários com desenvolvimento típico, assinatura do Termo de 

Consentimento ou Assentimento Livre e Esclarecido e ter preenchido o Critério de 

Classificação Econômica Brasil. 

 Foram estabelecidos os seguintes critérios de exclusão para os grupos de pacientes e 

grupo controle: déficits sensoriais; outros transtornos psiquiátricos (Transtorno de Humor, 

Transtorno de Personalidade, Transtorno Psicótico, Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, Transtornos Motores, Transtorno de Tique, Transtorno da Comunicação); 

histórico de lesão encefálica adquirida; aqueles, cujos responsáveis/pais, não preencheram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e/ou o Critério de Classificação Econômica Brasil. 

 

4.8 Análise Estatística (Quinta Etapa) 

 

Visando a aferição da validade dos critérios, bem como a consequente validade do 

construto, procedeu-se à análise estatística das respostas ofertadas pelos pais/responsáveis.  

Primeiramente comparou-se os três grupos (Controle, TEA e DI) quanto a cada uma das 

variáveis do estudo. Considerou-se para o Escore Final a soma das questões que apresentaram 

pelo menos uma diferença significante. Ao final, das 61 questões, 50 foram consideradas mais 

relevantes (ANEXO H). 

Em segundo lugar, realizou-se o mesmo processo para os grupos analisados de forma 

pareada, considerando a soma das questões mais significantes. No escore do grupo controle e 

TEA considerou-se 46 questões (ANEXO I); para o escore do grupo controle e DI considerou-

se 38 questões (ANEXO J) e para o grupo TEA e DI considerou-se 13 questões (ANEXO K). 

Em terceiro lugar, para análise desses resultados foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis 

indicado quando se quer comparar três ou mais grupos (GCxTEAxDI), de informações 

quantitativas de amostras independentes e de variável de mensuração ordinal. Os testes não-

paramétricos, são também chamados de teste de distribuição livre, por não ter exigência quanto 

ao conhecimento da distribuição da variável na população. Esses tipos de testes têm sido 

bastante utilizados em pesquisas, sobretudo, na área das Ciências Sociais, nas Ciências da Saúde 
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especialmente na Psicologia e Psiquiatria objetivando o estudo do comportamento humano 

entre outros (SIEGEL, 1975).  

Ao teste de Kruskall-Wallis foi aplicado as comparações múltiplas de Tukey quando 

houve resultado significativo entre os 3 grupos de estudo aos quais foram submetidos a uma 

amostra de indivíduos (N=90, sendo GC=30; TEA=30 e DI=30). As respostas foram 

estatisticamente analisadas com o fito de extremar os resultados obtidos por cada grupo. 

 Finalmente, quando se comparou dois grupos de estudo cada, ou seja, GC X TEA, GC 

X DI e TEA X DI com nível de mensuração numérica sendo as amostras independentes, 

utilizou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney, sendo especialmente indicado em estudos 

com amostras pequenas.  

 

5 RESULTADOS 

 

A análise semântica e de conteúdo das sentenças realizadas pelos juízes na primeira 

versão da escala, identificou algumas áreas comportamentais de menor relevância. Por esta 

razão foram retiradas do instrumento. São elas: Comportamentos ritualísticos (diante de 

situações que geram ansiedade); Distúrbio do sono; Responsabilidade; Orientação; Atividades 

de vida diária (vestir-se, banhar-se, escovar os dentes, eliminações fisiológicas, preparação dos 

alimentos) e Reações ante a frustração. Essa análise reduziu a escala de 150 para 61 perguntas. 

Dentre o grupo de 90 indivíduos selecionados para a pesquisa, a média de idade foi de 

17,5 (DP 6,7), sendo todos do sexo masculino.  

De acordo com a análise, a escala de rastreio para autismo pode ser aplicada nas faixas 

etárias entre 11 e 25 anos e em sujeitos do sexo masculino.  

 

Tabela 1- Média da idade dos sujeitos participantes  
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A seguintes tabelas informam, respectivamente, o nível de escolaridade ao qual 

pertencem os pesquisados, e a distribuição da frequência do Critério de Classificação 

Econômica Brasil. 

 

Tabela 2- Distribuição de frequência de Escolaridade 

 

 

Tabela 3- Distribuição da frequência do Critério de Classificação Econômica Brasil 

 

A tabela 3 demonstra que pertenciam à classe “A” 6,6% dos participantes, à classe B 

44,5%, à classe “C” 37,8%, à classe “D” 10% e à classe “E” 1,1%.  

 

 

 

 

 

Critério_Brasil N % 

A1 3 3,3 

A2 3 3,3 

B1 15 16,7 

B2 25 27,8 

C1 14 15,6 

C2 20 22,2 

D 9 10,0 

E 1 1,1 

Total 90 100,0 
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Tabela 4- Resultados do conjunto dos 3 grupos e dos grupos pareados 

      Seleção das Variáveis 

      Controle x TEA x DI Controle x TEA Controle x Di TEA x DI 

ITEM I 

Q1 I1_1         

Q2 I1_2 x X     

Q3 I1_3 x X x   

Q4 I1_4         

Q5 I1_5 x   x X 

Q6 I1_6 x X x   

Q7 I1_7 x X x   

Q8 I1_8         

ITEM II 

Q1 I2_1 x X x   

Q2 I2_2         

Q3 I2_3 x X x   

Q4 I2_4 x X x X 

Q5 I2_5 x X x   

Q6 I2_6 x X x   

Q7 I2_7         

ITEM III 

Q1 I3_1         

Q2 I3_2 x X x   

Q3 I3_3 x X x   

Q4 I3_4         

Q5 I3_5 x X x   

ITEM IV 

Q1 I4_1 x X x   

Q2 I4_2 x X x X 

Q3 I4_3         

Q4 I4_4 x X     

Q5 I4_5 x X x   

ITEM V Q1 I5_1 x X x   

ITEM VI 

Q1 I6_1 x X x   

Q2 I6_2 x   x   

Q3 I6_3 x X x   

Q4 I6_4 x X x   

ITEM VII 

Q1 I7_1 x     X 

Q2 I7_2 x   x X 

Q3 I7_3         

ITEM VIII -A Q1 I8A_1 x X   X 

ITEM VIII -B 

Q1 I8B_1 x X   X 

Q2 I8B_2 x X     

Q3 I8B_3 x X     

ITEM VIII- C 

Q1 I8C_1 x X x   

Q2 I8C_2         

Q3 I8C_3 x X x X 

Q4 I8C_4 x X     

ITEM IX 

Q1 I9_1 x X x X 

Q2 I9_2 x X     

Q3 I9_3 x X x   

Q4 I9_4 x X x   

Q5 I9_5 x X x X 

Q6 I9_6 x X x X 

ITEM X Q1 I10_1 x X x   

  Q2 I10_2 x X x   

ITEM XI Q1 I11_1 x X x   

ITEM XII 

Q1 I12_1 x X     

Q2 I12_2 x X x   

Q3 I12_3 x X x   

ITEM XIII Q1 I13_1 x X x   

ITEM XIV Q1 I14_1         
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Q2 I14_2 x X   X 

ITEM XV 
Q1 I15_1 x X x   

Q2 I15_2 x X   X 

ITEM XVI 

Q1 I16_1 x X x   

Q2 I16_2 x X x   

Q3 I16_3 x X x   

    Total 50 46 38 13 

 

 Nesta tabela pode-se observar as questões utilizadas para compor o escore total (50 

questões); do GC x TEA (46); do GC x DI (38) e do grupo TEA x DI (13).  

Para o escore geral (GC X TEA X DI) considerou-se não somente as diferenças entre os 

três grupos, mas quando havia, pelo menos, uma diferença entre os grupos pareados. Desta 

forma, as 50 questões mais relevantes estatisticamente possuem também, questões incluídas 

nos grupos analisados separadamente.  

 

Tabela 5- Comparativo dos 3 grupos analisados 

 

A tabela 5 demonstra resultados mais elevados entre os grupos de autismo com escore 

médio de 26,3 (DP 8,9) e deficiência intelectual 23,6 (DP 8,3) comparado ao grupo controle 7,1 

(DP 5,7). Pelo teste de Kruskall-Wallis e das comparações múltiplas, observou-se diferenças 

significativas entre as médias. Esperava-se que o GC tivesse menor pontuação quanto às 

características comportamentais observadas na população diagnosticada com TEA e DI. Sendo 

assim, foi possível observar que o resultado foi compatível com a premissa inicial deste estudo.  

 

Tabela 6- Comparativo entre GC X TEA 

 

 
Grupo Teste de Comparações  Resultado 

Controle TEA DI 
Kruskal-Wallis 

(p) 
multiplas (p)   

escore_total 

Média 7,1 26,3 23,6   Controle x TEA (p)<0,001*   

Mediana 5,5 26,5 25,0 <0,001* Controle x DI (p)<0,001* Controle < TEA = DI 

Desvio-padrão 5,7 8,9 8,3  TEA x DI (p)=0,381  

n 30 30 30       

 

 
Grupo Teste de Resultado 

Controle TEA Mann-Whitney (p)   

escore_controle_TEA 

Média 5,9 24,8     

Mediana 4,5 25,0 <0,001* Controle < TEA 

Desvio-padrão 5,6 8,5   

n 30 30     
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Com o objetivo de realizar as comparações entre grupos independentes, como o GC X 

TEA, utilizou-se  o teste não paramétrico de Mann-Whitney. É possível observar que a média 

do GC 5,9 (DP 5,6) é significativamente menor comparado ao TEA 24,8 (DP 8,5).  

Para avaliar o ponto de corte para GC X TEA, quanto à identificação do grupo TEA, foi 

aplicado a análise de curva ROC (Receiver Operating Characteristics), onde para cada ponto da 

variável calculou-se o valor de sensibilidade e especificidade. Do ponto de vista estatístico, o 

melhor ponto de corte é aquele que apresenta maiores valores de sensibilidade e especificidade 

conjuntamente. 

 

Tabela 7- Coordenadas da curva ROC para o GC x TEA 

 

 
Positivo se maior ou igual a  Sensibilidade Especificidade 

-1,00 1,000 ,000 
,50 1,000 ,133 

1,50 1,000 ,200 
2,50 1,000 ,267 
3,50 1,000 ,400 
4,50 1,000 ,500 
5,50 1,000 ,567 
6,50 1,000 ,700 
7,50 1,000 ,767 
8,50 1,000 ,800 
9,50 1,000 ,833 

11,50 ,967 ,867 
13,50 ,900 ,867 
14,50 ,867 ,867 
15,50 ,833 ,900 
17,00 ,800 ,900 
18,50 ,700 ,967 
20,00 ,667 ,967 
21,50 ,633 1,000 
23,00 ,567 1,000 
24,50 ,533 1,000 
25,50 ,467 1,000 
26,50 ,433 1,000 
27,50 ,367 1,000 
28,50 ,333 1,000 
29,50 ,267 1,000 
31,00 ,233 1,000 
32,50 ,200 1,000 
35,50 ,133 1,000 
38,50 ,100 1,000 
40,00 ,033 1,000 
42,00 ,000 1,000 
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Figura 1- Curva ROC do escore GC X TEA 

 

É possível observar ponte de corte de 11,50 e com altos índices de sensibilidade (96%) 

e especificidade (86%), verificando assim que a escala de rastreio é eficaz. Os escores médios 

mostraram-se significantes considerando que sujeitos que obtiveram pontuação igual ou acima 

de 11,50 é sugestivo de autismo e, por consequência, os que pontuaram abaixo deste escore são 

pertencentes ao grupo controle.  

 

Tabela 8- Comparativo entre GC X DI 

 

Analisando a tabela 8 foi possível verificar que a média do grupo controle 4,4 (DP 4,3) 

está significantemente abaixo do grupo DI 19,7 (DP 6,8), corroborando com a hipótese inicial 

sobre as características presentes no desenvolvimento típico e atípico. 

 

 

 

 

 

 

 
Grupo Teste de Resultado 

Controle DI Mann-Whitney (p)   

escore_controle_DI 

Média 4,4 19,7     

Mediana 3,0 20,0 <0,001* Controle < DI 

Desvio-padrão 4,3 6,8   

n 30 30     
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Tabela 9- Coordenadas da curva ROC para GC X DI 

 

 

Figura 2- Curva ROC do escore GC X DI 

 

O ponto de corte para o grupo DI obteve o valor de 8,50 com alto grau de sensibilidade 

(90%) e especificidade (86%), indicando também, que a escala de rastreio mede o que se propôs 

medir, ou seja, é capaz de diferenciar entre grupo controle e grupo DI. Para tal deve-se 

 
Positivo se maior ou igual a  Sensibilidade Especificidade 

-1,00 1,000 0,000 

,50 1,000 0,033 

1,50 1,000 0,233 

2,50 1,000 0,367 

3,50 1,000 0,633 

5,00 1,000 0,733 

6,50 ,967 0,767 

7,50 ,900 0,833 

8,50 ,900 0,867 

11,00 ,867 0,900 

13,50 ,833 0,900 

14,50 ,767 0,933 

16,00 ,700 0,967 

17,50 ,667 1,000 

18,50 ,600 1,000 

19,50 ,567 1,000 

21,50 ,467 1,000 

23,50 ,333 1,000 

25,00 ,267 1,000 

26,50 ,167 1,000 

27,50 ,133 1,000 

28,50 ,067 1,000 

30,00 ,000 1,000 
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considerar que o indivíduo que pontuou igual ou superior a 8,50 é incluído no grupo DI, ao 

passo que aquele que pontuou abaixo deste escore é pertencente ao grupo controle.   

 

Tabela 10- Comparativo entre TEA X DI 

 

 Neste comparativo, será considerado TEA aqueles que atingiram a média 7,6 (DP 2,0) 

e no grupo DI aqueles com média 3,6 (DP 2,1).  

 

Tabela 11- Coordenadas da curva ROC para TEA X DI 

 

 

 

 
  Teste de Resultado 

TEA DI Mann-Whitney (p)   

escore_TEA_DI 

Média 7,6 3,6     

Mediana 8,0 3,5 <0,001* TEA > DI 

Desvio-padrão 2,0 2,1   

n 30 30     

 

 
Positivo se maior ou igual a  Sensibilidade Especificidade 

,00 1,000 0,000 

1,50 1,000 0,233 

2,50 1,000 0,433 

3,50 ,967 0,500 

4,50 ,933 0,600 

5,50 ,800 0,767 

6,50 ,733 0,933 

7,50 ,633 0,967 

8,50 ,367 1,000 

9,50 ,167 1,000 

10,50 ,033 1,000 

12,00 ,000 1,000 
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Figura 3- Curva ROC do escore TEA X DI 

 

O melhor ponto de corte considerado neste comparativo é de 5,50 com boa sensibilidade 

(80%) e especificidade (76%), devendo ser considerado pertencente ao grupo TEA os 

indivíduos que pontuarem igual ou acima a 5,50 e pertencente ao grupo DI aqueles que 

pontuarem abaixo deste escore.  

 

6. DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo buscou criar uma escala para identificar autismo em adolescentes e 

adultos, dada a dificuldade encontrada na literatura para rastrear os comportamentos presentes 

nesta população após a infância. A escala, no entanto, não substitui a visão clínica do 

profissional, uma vez que é imperiosa nas consultas. Como rastreio, deve ser usada com essa 

finalidade, ou seja, como auxílio à hipótese diagnóstica e não como um fim.  

Os critérios de faixa etária e classe socioeconômica apontou que o instrumento é válido 

para ser aplicado em jovens entre 11 e 25 anos do sexo masculino e que a maioria dos 

respondentes pertenciam às classes B e C, de acordo com o critério de classificação econômica 

Brasil. Com relação à escolaridade, percebeu-se variabilidade entre os avaliados demonstrando 

heterogeneidade entre níveis escolares, indo desde a instrução educacional somente na APAE 

até o ensino superior.  

Preconizou-se por analisar, primeiramente, três grupos, ou seja, TEA X DI X GC, tendo 

no grupo controle, a hipótese de uma diferença significativa na curva de seu desenvolvimento. 

Os resultados obtidos mostraram-se significativos para diferenciar os três grupos, através do 
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escore final com 50 questões, assim como para os grupos controle X TEA, com 46 itens, 

controle X DI, com 38 questões e TEA X DI, com 13 itens.  

Na análise efetuada na amostra de indivíduos, foi possível observar, no exame da 

totalidade das questões, uma diferença relevante entre a média dos resultados obtidos pelo GC 

em comparação com os grupos TEA e DI, onde GC<TEA=DI, conforme Tabela 5. Via de 

consequência, a análise da totalidade das questões foi útil para extremar, de um lado, indivíduos 

com TEA ou DI, e, de outro, aqueles integrantes do GC. 

De acordo com Pasquali (1998) o ideal seria propor uma escala final com 20 itens para 

medir um traço, um dado comportamento, mas neste estudo a quantidade de questões superou 

o recomendado. Não se pode afirmar ser isto um problema, visto que durante a apreciação dos 

juízes e na análise estatística houve uma significante redução de 150 para 61 questões e então 

para 50 itens que diferenciaram os grupos analisados.  

O estudo apresentou eficácia na diferenciação com alta sensibilidade e especificidade 

para o escore geral, para os grupos controle X TEA e controle X DI, apesar do número elevado 

de itens.  No entanto, o grupo TEA X DI alcançou um total de 13 questões, próximo ao 

recomendado por Pasquali e com boa especificidade e sensibilidade. 

 Outrossim, na análise isolada das questões que apresentaram diferenças significantes 

entre os grupos controle X DI, controle X TEA e TEA X DI, os resultados obtidos no grupo 

com DI se mostraram acima daqueles obtidos no GC, onde GC<DI, ocorrendo o mesmo com o 

grupo TEA e controle (CG<TEA). Na análise do TEA X DI, pontuou mais o grupo com 

características de autismo em detrimento ao grupo de deficiência intelectual, onde TEA>DI.  

A diferenciação de GC X DI se deu na análise por itens, onde a dificuldade em interação 

social, a linguagem verbal e não verbal, os movimentos estereotipados e repetitivos, os 

comportamentos disruptivos, a hiperatividade/hipoatividade, a busca de uma ordem rígida, os 

comportamentos ritualísticos (uso inapropriado dos objetos), os distúrbios sensoriais, a 

ausência de senso de perigo, locomoção, a falta de atenção, o interesse pela aprendizagem, a 

utilização das pessoas ao seu redor e a manipulação do ambiente pontuaram mais no grupo DI 

do que no GC.  Isso vai ao encontro do DSM-5 (2013) que ressalta dificuldades no 

comportamento adaptativo, expressos nos níveis conceituais, práticos e sociais, além das 

dificuldades associadas ao juízo de valor, avaliação de riscos, autocontrole do comportamento, 

emoções ou relações interpessoais.  Desta forma, a escala de rastreio é eficaz para diferenciar 

esses dois grupos podendo compor a avaliação clínica em curso.  

Na análise do GC X TEA obteve-se maior pontuação para as caraterísticas do autismo 

nos itens relacionados a dificuldade na interação social, linguagem verbal e não verbal, 
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movimentos estereotipados e repetitivos, comportamentos disruptivos, 

hiperatividade/hipoatividade, comportamentos ritualísticos (alteração na alimentação, 

resistência a mudanças e uso inapropriado dos objetos), distúrbios sensoriais, ausência de senso 

do perigo, locomoção, falta de atenção, interesse pela aprendizagem, manifestação de 

habilidades e conhecimentos, utilização das pessoas ao seu redor e manipulação do ambiente. 

Isso está em sintonia com a literatura sobre o autismo. Rutter, em 1978, propôs uma 

definição do autismo como atraso e desvio sociais; problemas de comunicação; 

comportamentos incomuns, como movimentos estereotipados e maneirismos. Já para os autores 

Gadia, Tuchman e Rotta, (2004), com relação a comunicação, as dificuldades ocorrem em 

diferentes graus, seja na habilidade verbal, seja na não verbal ou ao compartilhar informações 

com os outros.  

Assim, a escala de rastreio propôs avaliar o grupo TEA diferenciando-o do controle 

observando suas caraterísticas aliado a análise estatística como pontuação de corte, 

especificidade e sensibilidade. Neste contexto se mostrou eficaz podendo ser utilizada quando 

se fizer necessário avaliar este grupo. 

Ao grupo TEA X DI, obteve-se sua diferenciação com menos áreas e questões abordadas 

comparado aos demais grupos do estudo. Os itens que receberam maior pontuação para TEA 

foram dificuldade de interação social, linguagem verbal, movimentos estereotipados e 

repetitivos, busca de uma ordem rígida, comportamentos ritualísticos (alteração alimentar, 

resistência a mudanças e uso inapropriado de objetos), distúrbios sensoriais, manifestação de 

habilidades e conhecimentos e utilização das pessoas ao seu redor. Nesse ponto, mister se faz 

salientar que o DSM-5 (2014) destaca a relevância do diagnóstico diferencial para auxiliar na 

observação e avaliação de ambas condições. Enquanto no autismo, há predominância de breve 

atenção compartilhada, insistência na rotina (RUTTER, 1978), discrepância significativa entre 

as habilidades funcionais adaptativas e intelectuais (JÚLIO-COSTA et al., 2016), problemas 

para interpretar expressões faciais (GADIA, TUCHMAN, ROTTA,2004); na deficiência 

intelectual, observa-se déficits funcionais, intelectuais e adaptativos, expressos nos domínios 

social, conceitual e prático (DSM-5, 2014), QI sem discrepância significativa, onde as 

habilidades de raciocínio, resolução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, 

aprendizagem acadêmica e pela experiência, não apresentam variação (DSM-5, 2014; JÚLIO-

COSTA et al., 2016). Pode-se observar que alguns itens pontuados nos GC X DI e GC X TEA 

são iguais ao grupo TEA X DI. Isso se deve fato de que conforme ressaltada por Klin (2006) e 

Bernal (2010) cerca de 60% a 70% dos indivíduos autistas apresentam deficiência intelectual 

podendo sobrepor o diagnóstico. Apesar disso, a escala de rastreio foi eficaz na diferenciação 
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entre TEA e DI, possibilitando verificar hipótese inicial a ser investigada com a utilização de 

outros instrumentos inerentes a cada profissional de saúde. 

A escala de rastreio ainda é um instrumento incipiente para o público ao qual se destina, 

mas mostrou-se eficaz aos grupos analisados.   

 

7. CONCLUSÃO 

 

Neste estudo buscou-se criar uma escala de rastreio que fosse utilizado em adolescentes 

e adultos com autismo. Para tal foi aplicada em três distintos grupos, GC X TEA x DI para 

efeito de comparação a fim de gerar um escore total e entre grupos pareados, como observado 

em GC X TEA, GC X DI e TEA X DI. A população-alvo do estudo foram indivíduos do sexo 

masculino, uma vez que a maior incidência de casos de TEA se encontra na proporção de 4 

meninos para 1 menina.  

As análises estatísticas de Kruskall-Wallis e das comparações múltiplas ressaltaram 

resultados significantes entre os grupos estudados fornecendo discriminações entre as médias 

encontradas no GC comparadas às médias dos TEAs e DIs. Através do teste de Mann-Whitney 

confirmou-se a presença de comportamentos mais característicos dos transtornos quando 

estudados em pares, GC X TEA, GC X DI e TEA X DI. A curva ROC confirmou a alta eficácia 

em especificidade e sensibilidade da escala para os três grupos mencionados. 

O instrumento construído apresenta limitações, sobretudo, quanto ao gênero no qual foi 

baseado o estudo para amostra clínica e grupos específicos, mas pretende-se dar continuidade 

futura ao assunto. O instrumento composto por 50 itens se mostrou consistente na avaliação do 

construto proposto, mas é possível que seja necessária uma nova seleção de itens, pensando 

numa redução para que se agilize a aplicação, embora possa ser utilizado do modo como se 

apresenta no momento. A mesma observação pode ser feita ao grupo controle e autista que se 

apresenta com 46 questões.  
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ANEXOS 

 

Anexo A- Projeto aprovado pelo comitê de ética 
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Anexo B- Primeira versão do questionário com 150 perguntas 

 

Data de nascimento:____________    Idade: ______ Escolaridade:_________________  

Item I- Dificuldade em interação social 

 
1) Seu filho tem 

dificuldade em 

demonstrar carinho 
(por exemplo, abraçar, 

beijar) para os 

familiares ou pessoas 
que convivem 

diretamente com ele? 

1- Concordo 
totalmente 

2- Concordo 
parcialmente 

3- Não concordo 
nem discordo 

4- Discordo 
parcialmente 

5-Discordo totalmente 

     

2) Seu filho parece 

demonstrar falta de 

consideração quando 

falam com ele? 

     

3) Ele tem um amigo 

predileto de qualquer 
sexo? 

     

4) Ele tem vários 
amigos e participa de 

vários grupos sociais? 

     

4) Cumprimenta as 
pessoas quando lhes 

são apresentadas, 

utilizando as formas 
comuns de saudação 

(bom dia/ boa tarde/ 

boa noite/ meu nome 
é../ muito prazer)? 

     

5) Ele evita as 
pessoas? Sendo estas 

da família ou 

estranhos? 

     

6) Seu filho prefere 

isolar-se em um lugar 
de casa a ter contato 

com outras pessoas? 

     

7) Ele evita a escola, o 
trabalho ou a 

faculdade? 

     

8) Ele aliena-se ao que 

passa ao seu redor, não 

interagindo nos 
diálogos? 

     

8) Ele olha para o seu 

rosto para conferir a 
sua reação quando vê 

algo estranho? 

     

9) Ele apresenta 

mutismo (ausência de 

fala)? 
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Item II- Linguagem Verbal 

1) Seu filho não 

responde diante de 
solicitação verbal (não 

responde quando você 

fala “vem cá” ou 
“sente aqui”)? 

1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

     

2) Seu filho refere a si 
mesmo como “ele” e 

não como “eu” quando 

fala com você? 

     

3) Ele mantém sempre 

o mesmo tom de voz 

não importando 
quando há mudança 

sobre o assunto? 

     

4) Ele apresenta 

ecolalia (repete frases 

e palavras ditas por 
outra pessoa)? 

     

5) Ele apresenta 

estereotipia vocal 
(repetição de forma 

automática das 

próprias palavras ou 
frases)? 

     

6) Seu filho apresenta 
sons estereotipados 

quando agitado ou em 

outras ocasiões sem 
razão aparente? 

     

7) Ele apresenta 

mutismo (ausência de 
fala)? 

     

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Item III- Linguagem não verbal 

1) Seu filho se 

comunica por gestos? 

1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

     

2) Ele tem pouco 
contato visual? 

     

3) Seu filho tem 
dificuldade na 

expressão facial e 

gestual quando deseja 
ou sente algo? 

     

4) Ele sorri em 

resposta ao seu 
sorriso? 

     

5) Ele apresenta 
dificuldade em ajustar 

seu comportamento em 

diversos contextos 
sociais? 

     



56 

 

 

 

 
Item IV- Movimentos estereotipados e repetitivos 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho apresenta 

tiques, piorando com a 
ansiedade? 

     

2) Ele balança as 

mãos, bate palmas, 
move os dedos ou 

agarra as próprias 
mãos? 

     

3) Ele torce o corpo?      

4) Ele gira um objeto 

inanimado (como a 

roda de um carrinho)? 

     

5) Ele faz caretas e 

movimentos estranhos 

com a face? 

     

6) Ele enrola o cabelo 

ou puxa-o? 

     

7) Ele range os dentes 

durante o dia ou à 

noite? 

     

      

8) Ele rói unhas?      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Item V- Comportamentos Disruptivos 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho morde ou 

machuca outro colega 

ou a si mesmo? 

     

2)Ele urina na cama?      

3) Ele é desafiador?      

4) Seu filho ameaça ou 

atormenta outras 

crianças/jovens? 

     

5) Ele é fisicamente 

agressivo? 

     

6) Ele mente, rouba ou 

trapaceia? 
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Item VI- Hiperatividade/ Hipoatividade 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho apresenta 

agitação psicomotora 
(mesmo sentado)? 

     

2) Ele fica parado e 

não se move nunca do 
lugar? 

     

3) Ele tem curto 
período de atenção? 

     

4) Ele anda de um lado 
para outro? 

     

5) Ele aparenta estar 

desconectado com as 
coisas e as pessoas ao 

seu redor? 

     

6) Ele não espera para 

ser atendido (quer tudo 

naquele momento)? 

     

 

 

Item VII- Busca de uma ordem rígida 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho ordena 

objetos de acordo com 

critérios próprios 
(objetos por tamanho 

ou cores)? 

     

2) Ele prende-se a uma 
ordenação espacial 

(cada coisa sempre em 

seu lugar)? 

     

3) Ele prende-se a uma 

sequência temporal 
(cada coisa em seu 

tempo)? 

     

4) Ele prende-se a uma 

correspondência 

pessoa-lugar (cada 
pessoa sempre no seu 

lugar determinado?) 

     

 
 

 

Item VIII- Comportamentos Ritualísticos 

a) Alteração na alimentação 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho apresenta 

seletividade alimentar 

(come sempre o 

mesmo tipo de 

comida)? 

     

2) Ele esparrama a 

comida ou atira no 

chão e/ou nos outros? 

     

3) Ele sente o gosto da 

comida? 

     

4) Ele mastiga os 

alimentos? 
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Comportamentos Ritualísticos 

b) Resistência a mudanças 

 1- Concordo 
totalmente 

2- Concordo 
parcialmente 

3- Não concordo 
nem discordo 

4- Discordo 
parcialmente 

5-Discordo 
totalmente 

1) Seu filho insiste em 
manter a rotina? 

     

2) Ele tem dificuldade 

em aceitar fatos que 
alterem a sua rotina 

(engarrafamento, 

chuva)? 

     

3) Ele apresenta 

resistência a 
mudanças, persistindo 

na mesma resposta ou 

atividade 

     

 

 

Comportamentos Ritualísticos 

c) Uso inapropriado dos objetos 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho tem 

preocupação 

excessiva com 

determinados 

objetos? 

     

2) Ele cheira os 

objetos antes de 

utilizá-los? 

     

3) Ele carrega, 

insistentemente, 

consigo 

determinado objeto? 

     

4) Ele coleciona 

objeto estranhos? 

     

5) Ele morde e 

engole objetos não 

alimentares? 

     

6) Ele examina 

minuciosamente os 

objetos com os 

dedos? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

Comportamentos Ritualísticos 

d) Diante de situações que geram ansiedade apresenta comportamento: 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho esfrega 

o corpo nas pessoas 

ou nos móveis? 

     

2) Ele toca ou 

apalpa seus genitais 

quando está em 

casa? 

     

3) Ele toca ou 

apalpa seus genitais 

quando está em 

locais públicos? 

     

4) Ele parece não 

escutar (suspeita de 

perda de audição)? 

     

5) Ele masturba-se 

com objetos 

(cobertor, 

travesseiro)? 

     

 

Item IX- Distúrbios Sensoriais 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho 

apresenta 

hipersensibilidade à 

luz, ao som, ao 

toque? 

     

2) Ele tem 

fascinação por 

certos estímulos 

auditivos ou 

visuais? 

     

3) Ele apresenta 

reação de 

sobressalto a som 

intenso (suspeita de 

surdez)? 

     

4) Ele parece não 

escutar (suspeita de 

perda de audição)? 

     

5) Ele parece muito 

sensível ao barulho? 

     

6) Ele tapa as 

orelhas por vários 

sons (secador de 

cabelo, fogos, 

estalinho)? 
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Item X- Ignora o perigo 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho se da 

conta do perigo? 

     

2) Ele parece 

insensível a dor? 

     

3) Ele demonstra 

entender que é 

perigoso aceitar 

carona, comida e 

dinheiro de 

estranhos? 

     

4) Ele olha para os 

dois lados quando 

atravessa a rua ou 

avenida? 

     

5) Ele foge?      

6) Ele não aparenta 

medo em situações 

de risco? 

     

7) Ele tem medo 

excessivo em 

situações do dia a 

dia? 

     

 

 

Item XI- Distúrbio do sono 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho tem 

sono irregular? 

     

2) Ele troca o dia 

pela noite? 

     

3) Ele acorda muito 

cedo? 

     

4) Ele dorme poucas 

horas?  

     

5) Ele dorme em 

posição fetal ou com 

o bumbum para 

cima? 
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Item XII- Responsabilidade 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho assume 

responsabilidade, 

por menor que seja? 

     

2) Ele não assume 

nenhum tipo de 

responsabilidade, 

por menor que seja? 

     

3) É necessário 

repetir várias vezes 

para que ele faça 

alguma coisa? 

     

 

 

 

 

 

Item XIII- Orientação 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho a data 

de hoje, se 

interrogado? 

     

2) Ele diz o dia da 

semana, se 

interrogado? 

     

3) Ele diz o mês e o 

ano, se interrogado? 

     

4) Ele diz o lugar e 

bairro, se 

interrogado? 

     

5) Ele diz a cidade, 

Estado e país, se 

interrogado? 

     

6) Ele diz seu nome 

completo, idade, 

endereço e data de 

nascimento, se 

interrogado? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

Item XIV- Deslocamento 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1)Ele caminha 

sozinho pelo 

quarteirão, perto de 

sua casa ou escola 

sem se perder? 

     

2)Ele caminha 

somente 

acompanhado pelo 

quarteirão de sua 

casa ou escola? 

     

3) Ele utiliza 

transporte público 

sozinho por 

percursos 

conhecidos? 

     

4) Ele utiliza 

transporte público 

sozinho por 

percursos 

desconhecidos? 

     

5) Ele se perde em 

áreas conhecidas se 

deixado sozinho? 

     

6) Ele deixa de 

utilizar o transporte 

público? 

     

 

 

Item XV- Atividades de vida diária- Vestir-se 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho põe o 

sapato nos pés 

corretos sem 

auxílio? 

     

2) Ele se veste 

completamente, 

exceto amarrar os 

sapatos? 

     

3) Ele da laço em 

cadarço de sapatos 

sem auxílio? 

     

4) Ele se veste 

completamente, 

incluindo amarrar 

sapatos e fechar 

fechos? 
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Item XV- Atividades de vida diária- Banhar-se 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho toma 

banho sozinho todos 

os dias? 

     

2) Ele necessita ser 

lembrado para 

tomar banho? 

     

3) Ele necessita de 

auxílio para tomar 

banho? 

     

4) Ele toma banho 

apenas alguns dias? 

     

5) Ele necessita ser 

banhado? 

     

 

 

Item XV- Atividades de vida diária- Escovar os dentes 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1)Seu filho escova 

os dentes sozinho? 

     

2)Ele necessita ser 

lembrado para 

escovar os dentes? 

     

3) Ele escova os 

dentes com 

supervisão? 

     

 

 

Item XV- Atividades de vida diária- Eliminações fisiológicas 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1)Seu filho vai ao 

banheiro de forma 

independente? 

     

2)Ele tem medo de 

se sentar no vaso 

sanitário? 

     

3) Ele utiliza os 

esfíncteres para 

manipular o adulto? 

     

4) Ele utiliza os 

esfíncteres como 

estimulação 

corporal de prazer? 

     

5) Ele tem controle 

diurno, porem o 

noturno é tardio ou 

ausente? 

     

6) Ele não tem 

controle sobre as 

fezes e a urina? 
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Item XV- Atividades de vida diária- preparação de alimentos 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho prepara 

a sua própria 

comida sem auxílio? 

     

2) Ele esquenta 

comida no fogão, se 

preparada por outra 

pessoa? 

     

3) Ele esquenta a 

comida somente em 

micro-ondas, se 

preparada por outra 

pessoa? 

     

4) Ele prepara 

lanches rápidos, do 

tipo sanduíche, sem 

utilizar o fogão? 

     

 

 

 

Item XVI- Falta de atenção 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho fixa a 

atenção em suas 

próprias produções 

sonoras ou motoras 

dando a sensação de 

que está ausente? 

     

2) Quando ele 

realiza uma 

atividade, fixa a 

atenção por curto 

espaço de tempo? 

     

3) Ele é incapaz de 

fixar sua atenção em 

qualquer tipo de 

atividade? 

     

4) Ele apresenta 

lentificação da 

resposta entre o que 

foi pedido e a 

execução da tarefa? 

     

5)  Ele entende as 

instruções com 

dificuldade (quando 

não lhe interessa, 

nãos as entende)? 

     

6) Ele da respostas 

demoradas? 

     

7) Ele da a sensação 

de que está ausente 

no recinto? 
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Item XVII- Interesse pela aprendizagem 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho não 

apresenta interesse 

em aprender? 

     

2) Ele se cansa 

muito depressa, 

ainda que seja uma 

atividade que goste? 

     

3) Ele aprende uma 

atividade, mas 

esquece 

rapidamente? 

     

4) Ele insiste em ser 

ajudado, ainda que 

saiba fazer? 

     

5) Ele insiste 

constantemente em 

mudar de atividade? 

     

 

 

Item XVIII- Manifestação de habilidades e conhecimentos 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho possui 

habilidade em uma 

área de 

desenvolvimento, e 

a expressa ainda que 

não tenha sido 

indagado sobre o 

assunto? 

     

2) Ele só demostra 

seus conhecimentos 

em determinados 

lugares e com 

determinadas 

pessoas? 

     

3) Ele não 

demonstra o que 

sabe até que surja 

uma necessidade ou 

interesse específico? 

     

4) Às vezes, ele 

surpreende por suas 

habilidades 

inesperadas? 
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Item XIX- Reações ante à frustração 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho 

apresenta intensos 

acessos de raiva 

e/ou chiliques 

quando não faz o 

que quer? 

     

2) Ele tem reação de 

desagrado quando 

alguma atividade 

que goste seja 

interrompida? 

     

3) Ele apresenta 

desgosto quando os 

desejos e as 

expectativas não se 

cumprem? 

     

4) Ele apresenta 

reações de 

desagrado caso seja 

esquecido alguma 

coisa? 

     

 

 

 

 

 

 

 

Item XX- Utilização das pessoas ao seu redor 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) O outro serve 

como apoio ao seu 

filho para conseguir 

o que deseja? 

     

2) O outro é o meio 

para ele suprir uma 

necessidade que não 

é capaz de realizar 

só (amarrar os 

sapatos)? 

     

3) Ele utiliza-se do 

outro como um 

objeto, levando-o 

até aquilo que 

deseja? 

     

4) Se o outro não 

responde às suas 

demandas, ele atua 

interferindo na sua 

conduta? 
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Item XXI- Manipulação do ambiente 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho não responde 

às solicitações? 

     

2) Ele apresenta mudanças 

repentinas de humor? 

     

3) Ele se mantém 

indiferente, sem expressão? 

     

4) Ele apresenta risos 

compulsivos? 

     

5) Ele apresenta excitação 

motora ou verbal (vai de 

um lugar a outro, fala sem 

parar)? 
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Anexo C- Avaliação dos juízes sobre as questões mais relevantes presentes no primeiro 

questionário. 

 

 

 

 

 

 

 
Ordem Item Subitem questao Daniela Tatiana César Evelyn Carolina Qtde_3e4 

1 Item I - Dificuldade em Ineração Social Representatividade Q1 4 4 2 4 4 4 

2 Item I - Dificuldade em Ineração Social Representatividade Q2 3 3 3 4 4 5 

4 Item I - Dificuldade em Ineração Social Representatividade Q4 4 4 4 0 4 4 

5 Item I - Dificuldade em Ineração Social Representatividade Q5 4 4 3 0 3 4 

6 Item I - Dificuldade em Ineração Social Representatividade Q6 3 4 1 4 3 4 

7 Item I - Dificuldade em Ineração Social Representatividade Q7 4 4 3 4 2 4 

9 Item I - Dificuldade em Ineração Social Representatividade Q9 4 4 3 4 3 5 

10 Item I - Dificuldade em Ineração Social Representatividade Q10 4 4 4 1 4 4 

31 Item II - Linguagem Verbal Representatividade Q1 4 4 4 2 3 4 

32 Item II - Linguagem Verbal Representatividade Q2 4 4 4 4 4 5 

33 Item II - Linguagem Verbal Representatividade Q3 4 4 4 3 4 5 

34 Item II - Linguagem Verbal Representatividade Q4 4 4 3 4 4 5 

35 Item II - Linguagem Verbal Representatividade Q5 4 4 3 4 3 5 

36 Item II - Linguagem Verbal Representatividade Q6 4 4 3 4 3 5 

37 Item II - Linguagem Verbal Representatividade Q7 4 4 4 4 2 4 

52 Item III - Linguagem Não Verbal Representatividade Q1 4 4 4 4 4 5 

53 Item III - Linguagem Não Verbal Representatividade Q2 4 4 4 3 3 5 

54 Item III - Linguagem Não Verbal Representatividade Q3 4 4 4 4 4 5 

55 Item III - Linguagem Não Verbal Representatividade Q4 4 4 2 4 3 4 

70 Item IV - movementos esteriotipados e repetititvos Representatividade Q1 3 4 3 1 3 4 

71 Item IV - movementos esteriotipados e repetititvos Representatividade Q2 4 4 3 4 4 5 

72 Item IV - movementos esteriotipados e repetititvos Representatividade Q3 4 4 3 4 4 5 

73 Item IV - movementos esteriotipados e repetititvos Representatividade Q4 4 4 3 4 4 5 

74 Item IV - movementos esteriotipados e repetititvos Representatividade Q5 3 4 2 3 4 4 

94 Item V - comportamentos disruptos Representatividade Q1 3 4 2 4 3 4 

115 Item VI - Hiperatividade hipoatividade Representatividade Q1 3 4 3 4 2 4 

116 Item VI - Hiperatividade hipoatividade Representatividade Q2 3 4 3 4 3 5 

118 Item VI - Hiperatividade hipoatividade Representatividade Q4 4 4 3 4 1 4 

119 Item VI - Hiperatividade hipoatividade Representatividade Q5 4 0 4 4 3 4 

133 Item VII - busca de uma ordem rígida Representatividade Q1 4 4 4 4 3 5 

134 Item VII - busca de uma ordem rígida Representatividade Q2 4 4 3 4 4 5 

135 Item VII - busca de uma ordem rígida Representatividade Q3 4 4 3 2 3 4 

145 Item VIII a - alteração na alimentação Representatividade Q1 4 4 3 4 4 5 

160 Item VIII b - resistencia a mudanças Representatividade Q1 4 4 4 4 3 5 

161 Item VIII b - resistencia a mudanças Representatividade Q2 4 4 4 4 4 5 

162 Item VIII b - resistencia a mudanças Representatividade Q3 4 4 4 4 4 5 

169 Item VIII c  - uso inapropriado dos objetos Representatividade Q1 3 4 3 4 3 5 

170 Item VIII c  - uso inapropriado dos objetos Representatividade Q2 3 4 1 4 4 4 

171 Item VIII c  - uso inapropriado dos objetos Representatividade Q3 3 4 2 4 3 4 

174 Item VIII c  - uso inapropriado dos objetos Representatividade Q6 3 4 1 3 4 4 

199 Item IX - disturbios sensoriais Representatividade Q1 4 4 3 4 4 5 

200 Item IX - disturbios sensoriais Representatividade Q2 4 4 3 4 4 5 

201 Item IX - disturbios sensoriais Representatividade Q3 4 4 3 4 1 4 

202 Item IX - disturbios sensoriais Representatividade Q4 4 4 4 4 3 5 

203 Item IX - disturbios sensoriais Representatividade Q5 4 4 3 4 4 5 

204 Item IX - disturbios sensoriais Representatividade Q6 3 4 3 4 4 5 

217 Item X - ignora o perigo Representatividade Q1 3 4 4 4 1 4 

218 Item X - ignora o perigo Representatividade Q2 3 4 3 3 4 5 

281 Item XIII b - deslocamento Representatividade Q2 3 4 3 4 0 4 

360 Item XVI - falta de atenção Representatividade Q1 4 4 3 4 4 5 

363 Item XVI - falta de atenção Representatividade Q4 4 4 3 3 2 4 

366 Item XVI - falta de atenção Representatividade Q7 4 4 4 3 3 5 

374 Item XVII - interesse pela aprendizagem Representatividade Q1 4 4 3 4 1 4 

389 Item XVIII - manifestação de habilidades e conhecimento Representatividade Q1 3 4 4 4 4 5 

392 Item XVIII - manifestação de habilidades e conhecimento Representatividade Q4 4 4 3 4 3 5 

413 Item XX - utilização da pessoas ao seu redor Representatividade Q1 4 4 2 4 3 4 

415 Item XX - utilização da pessoas ao seu redor Representatividade Q3 4 4 0 4 4 4 

425 Item XXI - manipulação do ambiente Representatividade Q1 4 1 3 3 3 4 

427 Item XXI - manipulação do ambiente Representatividade Q3 4 4 4 4 4 5 

429 Item XXI - manipulação do ambiente Representatividade Q5 3 4 3 4 1 4 
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Ordem Item Subitem questao Daniela Tatiana César Evelyn Carolina Qtde_3e4 

1 Item I - Dificuldade em Ineração Social Clareza Q1 4 4 4 4 4 5 

2 Item I - Dificuldade em Ineração Social Clareza Q2 4 4 3 4 4 5 

4 Item I - Dificuldade em Ineração Social Clareza Q4 4 4 4 4 3 5 

5 Item I - Dificuldade em Ineração Social Clareza Q5 4 4 4 3 4 5 

6 Item I - Dificuldade em Ineração Social Clareza Q6 4 4 3 4 3 5 

7 Item I - Dificuldade em Ineração Social Clareza Q7 4 4 3 4 4 5 

9 Item I - Dificuldade em Ineração Social Clareza Q9 4 4 3 4 4 5 

10 Item I - Dificuldade em Ineração Social Clareza Q10 4 4 4 1 3 4 

31 Item II - Linguagem Verbal Clareza Q1 4 4 4 4 3 5 

32 Item II - Linguagem Verbal Clareza Q2 4 4 4 4 4 5 

33 Item II - Linguagem Verbal Clareza Q3 4 4 4 3 4 5 

34 Item II - Linguagem Verbal Clareza Q4 4 4 4 3 4 5 

35 Item II - Linguagem Verbal Clareza Q5 4 4 4 3 4 5 

36 Item II - Linguagem Verbal Clareza Q6 4 4 2 3 3 4 

37 Item II - Linguagem Verbal Clareza Q7 4 4 3 3 3 5 

52 Item III - Linguagem Não Verbal Clareza Q1 4 4 4 4 4 5 

53 Item III - Linguagem Não Verbal Clareza Q2 4 4 4 4 4 5 

54 Item III - Linguagem Não Verbal Clareza Q3 4 4 4 4 4 5 

55 Item III - Linguagem Não Verbal Clareza Q4 4 4 4 4 3 5 

70 Item IV - movementos esteriotipados e repetititvos Clareza Q1 4 4 2 4 3 4 

71 Item IV - movementos esteriotipados e repetititvos Clareza Q2 4 4 3 4 4 5 

72 Item IV - movementos esteriotipados e repetititvos Clareza Q3 4 4 3 4 4 5 

73 Item IV - movementos esteriotipados e repetititvos Clareza Q4 4 4 3 4 3 5 

74 Item IV - movementos esteriotipados e repetititvos Clareza Q5 4 4 3 4 4 5 

94 Item V - comportamentos disruptos Clareza Q1 4 4 4 4 3 5 

115 Item VI - Hiperatividade hipoatividade Clareza Q1 4 4 2 4 3 4 

116 Item VI - Hiperatividade hipoatividade Clareza Q2 4 4 3 4 3 5 

118 Item VI - Hiperatividade hipoatividade Clareza Q4 4 4 2 4 2 3 

119 Item VI - Hiperatividade hipoatividade Clareza Q5 4 4 3 4 3 5 

133 Item VII - busca de uma ordem rígida Clareza Q1 4 4 4 4 3 5 

134 Item VII - busca de uma ordem rígida Clareza Q2 4 4 4 4 4 5 

135 Item VII - busca de uma ordem rígida Clareza Q3 4 4 4 4 3 5 

145 Item VIII a - alteração na alimentação Clareza Q1 4 4 4 4 3 5 

160 Item VIII b - resistencia a mudanças Clareza Q1 4 4 4 4 3 5 

161 Item VIII b - resistencia a mudanças Clareza Q2 4 4 4 4 4 5 

162 Item VIII b - resistencia a mudanças Clareza Q3 4 4 4 4 4 5 

169 Item VIII c  - uso inapropriado dos objetos Clareza Q1 3 4 3 4 3 5 

170 Item VIII c  - uso inapropriado dos objetos Clareza Q2 3 4 3 4 4 5 

171 Item VIII c  - uso inapropriado dos objetos Clareza Q3 3 4 3 4 3 5 

174 Item VIII c  - uso inapropriado dos objetos Clareza Q6 3 4 3 4 4 5 

199 Item IX - disturbios sensoriais Clareza Q1 4 4 2 4 4 4 

200 Item IX - disturbios sensoriais Clareza Q2 4 1 3 4 4 4 

201 Item IX - disturbios sensoriais Clareza Q3 4 4 3 4 0 4 

202 Item IX - disturbios sensoriais Clareza Q4 4 4 4 4 3 5 

203 Item IX - disturbios sensoriais Clareza Q5 4 4 4 4 4 5 

204 Item IX - disturbios sensoriais Clareza Q6 4 4 4 4 4 5 

217 Item X - ignora o perigo Clareza Q1 4 4 4 4 2 4 

218 Item X - ignora o perigo Clareza Q2 4 4 4 4 4 5 

281 Item XIII b - deslocamento Clareza Q2 3 4 4 4 4 5 

360 Item XVI - falta de atenção Clareza Q1 4 4 4 4 4 5 

363 Item XVI - falta de atenção Clareza Q4 4 4 3 4 2 4 

366 Item XVI - falta de atenção Clareza Q7 4 4 4 4 3 5 

374 Item XVII - interesse pela aprendizagem Clareza Q1 4 4 4 4 3 5 

389 Item XVIII - manifestação de habilidades e conhecimento Clareza Q1 3 4 3 4 4 5 

392 Item XVIII - manifestação de habilidades e conhecimento Clareza Q4 4 4 4 4 3 5 

413 Item XX - utilização da pessoas ao seu redor Clareza Q1 4 4 4 4 4 5 

415 Item XX - utilização da pessoas ao seu redor Clareza Q3 4 4 3 4 4 5 

425 Item XXI - manipulação do ambiente Clareza Q1 4 4 3 4 3 5 

427 Item XXI - manipulação do ambiente Clareza Q3 4 4 4 4 4 5 

429 Item XXI - manipulação do ambiente Clareza Q5 3 4 3 4 2 4 
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Anexo D- Versão do questionário com 61 perguntas após análise dos juízes. 

 

Data de nascimento:____________    Idade: ______ Escolaridade:_________________  

Item I- Dificuldade em interação social 

 

1) Seu filho tem 

dificuldade em 

demonstrar carinho 

(por exemplo, 

abraçar, beijar) para 

os familiares ou 

pessoas que 

convivem 

diretamente com 

ele? 

1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

     

2) Seu filho parece 

demonstrar falta de 

consideração 

quando falam com 

ele? 

     

3) Ele tem vários 

amigos e participa 

de vários grupos 

sociais? 

     

4) Cumprimenta as 

pessoas quando lhes 

são apresentadas, 

utilizando as formas 

comuns de saudação 

(bom dia/ boa tarde/ 

boa noite/ meu 

nome é../ muito 

prazer)? 

     

5) Ele evita as 

pessoas? Sendo 

estas da família ou 

estranhos? 

     

6) Seu filho prefere 

isolar-se em um 

lugar de casa a ter 

contato com outras 

pessoas? 

     

7) Ele aliena-se ao 

que passa ao seu 

redor, não 

interagindo nos 

diálogos? 

     

8) Ele olha para o 

seu rosto para 

conferir a sua reação 

quando vê algo 

estranho? 
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Item II- Linguagem Verbal 

1) Seu filho não 

responde diante de 

solicitação verbal 

(não responde 

quando você fala 

“vem cá” ou “sente 

aqui”)? 

1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

     

2) Seu filho refere a 

si mesmo como 

“ele” e não como 

“eu” quando fala 

com você? 

     

3) Ele mantém 

sempre o mesmo 

tom de voz não 

importando quando 

há mudança sobre o 

assunto? 

     

4) Ele apresenta 

ecolalia (repete 

frases e palavras 

ditas por outra 

pessoa)? 

     

5) Ele apresenta 

estereotipia vocal 

(repetição de forma 

automática das 

próprias palavras ou 

frases)? 

     

6) Seu filho 

apresenta sons 

estereotipados 

quando agitado ou 

em outras ocasiões 

sem razão aparente? 

     

7) Ele apresenta 

mutismo (ausência 

de fala)? 
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Item III- Linguagem não verbal 

1) Seu filho se 

comunica por 

gestos? 

1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

     

2) Ele tem pouco 

contato visual? 

     

3) Seu filho tem 

dificuldade na 

expressão facial e 

gestual quando 

deseja ou sente 

algo? 

     

4) Ele sorri em 

resposta ao seu 

sorriso? 

     

5) Ele apresenta 

dificuldade em 

ajustar seu 

comportamento em 

diversos contextos 

sociais? 

     

 

Item IV- Movimentos estereotipados e repetitivos 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho 

apresenta tiques, 

piorando com a 

ansiedade? 

     

2) Ele balança as 

mãos, bate palmas, 

move os dedos ou 

agarra as próprias 

mãos? 

     

3) Ele torce o 

corpo? 

     

4) Ele gira um 

objeto inanimado 

(como a roda de um 

carrinho)? 

     

5) Ele faz caretas e 

movimentos 

estranhos com a 

face? 

     

 

 

Item V- Comportamentos Disruptivos 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho morde 

ou machuca outro 

colega ou a si 

mesmo? 
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Item VI- Hiperatividade/ Hipoatividade 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho 

apresenta agitação 

psicomotora 

(mesmo sentado)? 

     

2) Ele fica parado e 

não se move nunca 

do lugar? 

     

3) Ele anda de um 

lado para outro? 

     

4) Ele aparenta estar 

desconectado com 

as coisas e as 

pessoas ao seu 

redor? 

     

 

 

 

Item VII- Busca de uma ordem rígida 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho ordena 

objetos de acordo 

com critérios 

próprios (objetos 

por tamanho ou 

cores)? 

     

2) Ele prende-se a 

uma ordenação 

espacial (cada coisa 

sempre em seu 

lugar)? 

     

3) Ele prende-se a 

uma sequência 

temporal (cada coisa 

em seu tempo)? 

     

 

 

 

 

 

 

Item VIII- Comportamentos Ritualísticos 

a) Alteração na alimentação 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho 

apresenta 

seletividade 

alimentar (come 

sempre o mesmo 

tipo de comida)? 
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Comportamentos Ritualísticos 

b) Resistência a mudanças 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho insiste 

em manter a rotina? 

     

2) Ele tem 

dificuldade em 

aceitar fatos que 

alterem a sua rotina 

(engarrafamento, 

chuva)? 

     

3) Ele apresenta 

resistência a 

mudanças, 

persistindo na 

mesma resposta ou 

atividade 

     

 

 

 

 

Comportamentos Ritualísticos 

c) Uso inapropriado dos objetos 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não 

concordo nem 

discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho tem 

preocupação 

excessiva com 

determinados 

objetos? 

     

2) Ele cheira os 

objetos antes de 

utilizá-los? 

     

3) Ele carrega, 

insistentemente, 

consigo 

determinado objeto? 

     

4) Ele examina 

minuciosamente os 

objetos com os 

dedos? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

Item IX- Distúrbios Sensoriais 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não 

concordo nem 

discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho 

apresenta 

hipersensibilidade à 

luz, ao som, ao 

toque? 

     

2) Ele tem 

fascinação por 

certos estímulos 

auditivos ou 

visuais? 

     

3) Ele apresenta 

reação de 

sobressalto a som 

intenso (suspeita de 

surdez)? 

     

4) Ele parece não 

escutar (suspeita de 

perda de audição)? 

     

5) Ele parece muito 

sensível ao barulho? 

     

6) Ele tapa as 

orelhas por vários 

sons (secador de 

cabelo, fogos, 

estalinho)? 

     

 

 

 

 

Item X- Ignora o perigo 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não 

concordo nem 

discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho se da 

conta do perigo? 

     

2) Ele parece 

insensível a dor? 

     

 

 

Item XI- Deslocamento 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

Ele caminha 

somente 

acompanhado pelo 

quarteirão de sua 

casa ou escola? 
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Item XII- Falta de atenção 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho fixa a 

atenção em suas 

próprias produções 

sonoras ou motoras 

dando a sensação de 

que está ausente? 

     

2) Ele apresenta 

lentificação da 

resposta entre o que 

foi pedido e a 

execução da tarefa? 

     

3) Ele da a sensação 

de que está ausente 

no recinto? 

     

 

 

Item XIII- Interesse pela aprendizagem 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho não 

apresenta interesse 

em aprender? 

     

 

 

Item XIV- Manifestação de habilidades e conhecimentos 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho possui 

habilidade em uma 

área de 

desenvolvimento, e 

a expressa ainda que 

não tenha sido 

indagado sobre o 

assunto? 

     

2) Às vezes, ele 

surpreende por suas 

habilidades 

inesperadas? 

     

 

 

Item XV- Utilização das pessoas ao seu redor 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) O outro serve 

como apoio ao seu 

filho para conseguir 

o que deseja? 

     

2) Ele utiliza-se do 

outro como um 

objeto, levando-o 

até aquilo que 

deseja? 
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Item XVI- Manipulação do ambiente 

 1- Concordo 

totalmente 

2- Concordo 

parcialmente 

3- Não concordo 

nem discordo 

4- Discordo 

parcialmente 

5-Discordo 

totalmente 

1) Seu filho não 

responde às 

solicitações? 

     

2) Ele se mantém 

indiferente, sem 

expressão? 

     

3) Ele apresenta 

excitação motora ou 

verbal (vai de um 

lugar a outro, fala 

sem parar)? 
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Anexo E- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Existem muitos instrumentos que objetivam avaliar o Transtorno do Espectro Autista (TEA) em 

crianças, mas nenhum em população adolescente e adulta. Por isso, sua ajuda para esta pesquisa é 

tão importante. Buscamos avaliar algumas funções cognitivas (inteligência, humor, atenção,  lin-

guagem, memória operacional verbal e visual e aprendizagem) por meio de onze testes psicológicos: 

Escala Wechsler Abreviada da Inteligência (WASI), Escalas Beck (ansiedade e depressão), Teste 

de Atenção Concentrada (AC), Fluência Semântica verbal e Fluência Fonêmica verbal, Subtestes 

Aritmética, Dígitos e Sequência de Números e Letras da Escala Wechsler de Inteligência (WAIS 

III), RAVLT e Teste Figuras Complexas de Rey. 

Ao tentar entender como é funcionamento de alguns aspectos cognitivos de pacientes com o trans-

torno, espera-se melhorar as possibilidades de intervenção, especialmente dos pontos de vista edu-

cacional, social e ocupacional. Nesse sentido, convidamos os pacientes a participarem da pesquisa 

“Construção de uma escala para auxiliar no diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) em população do sexo masculino com idade entre 16 e 30 anos”. Pacientes maiores de 

idade e que concordarem em auxiliar-nos nesta pesquisa serão convidados a responder às perguntas 

dos testes e escalas, com duração de dois encontros mensais, totalizando 4 horas. As tarefas come-

çarão após a leitura e assinatura deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em duas vias 

(sendo uma pertencente ao pesquisador e a outra do participante). Em caso de pacientes com menos 

de 18 anos, desde que autorizados pelos pais e/ou responsáveis, passarão pelos testes após a leitura 

do Termo de Assentimento. 

Os testes serão administrados no Ambulatório de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital 

Santa Casa do Rio de Janeiro, em dia e horário combinado segundo a disponibilidade dos partici-

pantes. As informações obtidas serão de caráter confidencial, a elas só terão acesso os pesquisadores 

diretamente envolvidos na pesquisa, que analisarão os dados do ponto de vista estatístico. Com isso, 

pretende-se manter o caráter científico, ético e profissional da referida pesquisa. O estudo está vin-

culado ao Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Comportamento do Instituto de Psico-

logia da Universidade de São Paulo (IPUSP), com a supervisão do Prof. Dr. Francisco Baptista 

Assumpção Junior, psiquiatra infantil, que junto à pesquisadora responsável por este estudo, a neu-

ropsicóloga Kelvya Silveira Maia tomará todas as providências e cautelas para evitar ou reduzir os 

possíveis danos ao participante, provenientes de sua participação nessa pesquisa. Ressalta-se que, 

dada a natureza desta pesquisa envolver testes psicológicos, é possível que o paciente se sinta ansi-

oso e/ou incomodado ao ser avaliado. Tentaremos minimizar ao máximo tais sensações, considera-

das normais, uma vez que o paciente poderá contar com dois benefícios: recebimento de um rela-

tório de seu desempenho cognitivo (que poderá orientar outros profissionais em suas intervenções 

terapêuticas em âmbito escolar e ocupacional) e ajudar na ampliação do conhecimento na área, 

beneficiando outros pacientes futuramente. 

O participante poderá perguntar sempre que tiver alguma dúvida, realizar pausas se necessário e/ou 

desistir, se assim desejar. Sua participação é voluntária, sem custos ou remuneração. Para eventuais 

dúvidas e esclarecimentos sobre questões éticas entre em contato com o Comitê de Ética em Pes-

quisa com Seres Humanos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo(CEPH-IPUSP), 

Av. Prof. Mello Moraes 1721, bloco G, sala 27, CEP 05508-030 -Cidade Universitária -São 

Paulo/SP, tel.: (11) 3091-4182/ e.mail: ceph.ip@usp.br. Agradecemos à atenção e contamos com 
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sua colaboração para a realização da pesquisa. Para mais informações, entre em contato com a pes-

quisadora responsável no tel.: (21) 99783-4051 ou pelo email:kelmaia@usp.com.br. É possível con-

tato via ambulatório de psiquiatria pelo telefone 2533-0118 de 2ª e 6ª feira ou pelo endereço: Rua 

Santa Luzia, 206 CEP: 20020-022 Castelo, Rio de Janeiro, RJ 

Eu, _______________________________________________ (nome do participante e /ou respon-

sável fui informado (a) dos objetivos especificados acima, de forma clara e detalhada. Recebi in-

formações específicas sobre o procedimento no qual estarei envolvido (a). Todas as minhas dúvidas 

foram respondidas com clareza e sei que poderei solicitar novos esclarecimentos a qualquer mo-

mento. Sei que novas informações obtidas durante o estudo me serão fornecidas e que terei liber-

dade de retirar meu consentimento de participação na pesquisa em face dessas informações, a qual-

quer momento, entrando em contato nos telefones acima mencionados, sem penalização alguma. 

Fui certificada (o) de que as informações que fornecerei terão caráter confidencial. Declaro que 

recebi uma via do presente termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

Nome :............................................................................................................................. 

Doc. de Identidade:.................................... Data de Nascimento: ........................ Sexo: M( ) F ( ) 

Nome do Responsável:................................................................................................... 

Natureza (grau de parentesco, tutor, cuidador, etc):......................................................... 

Doc.de Identidade:.....................................Data de Nascimento: ......................... Ende-

reço:..........................................................…………………………………………...No°:.......... 

Apt.:.…..CEP:...................Cidade:...............................UF:................Telefone:(.....)....................... 

Data: ........................ 

 

______________________________     _____________________________ 

Assinatura da Responsável             Assinatura da Pesquisadora 
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Anexo F- Assentimento para adolescentes alfabetizados 

 

Esta pesquisa busca estudar o perfil comportamental e os aspectos cognitivos de 

adolescentes e adultos com o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Demos o 

nome de “Construção de uma escala para auxiliar no diagnóstico do Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) em população do sexo masculino com idade entre 16 e 30 anos”. 

Quando falamos em comportamento queremos nos referir como você age diante de certas 

situações na qual se encontra. Os aspectos cognitivos, por outro lado, são as capacidades 

mentais que nos ajudam a raciocinar, a aprender, a memorizar e a lembrar as coisas que você 

aprendeu na escola. 

Nós vamos fazer atividades diferentes do que você vê na escola. Algumas vão ser fáceis, 

outras você vai ter que pensar um pouco mais para responder e outras pode ser que você não 

saiba, e isso é esperado. Por isso não se preocupe. Seu responsável concordou com sua 

participação, mas preciso saber se você concorda em participar, afinal será você que fará as 

atividades. Você poderá tirar dúvidas em qualquer momento e recusar sua participação ou retirar 

seu assentimento, sem problema nenhum. Garantimos que não será divulgado seu nome nem 

outras informações pessoais suas. 

Ao participar dessa pesquisa você nos ajudará a compreender melhor como as 

características desse transtorno afetam pessoas que não foram diagnosticadas na infância. 

Assim poderemos ajudar outros adolescentes como você quando eles enfrentarem, por exemplo, 

dificuldades na escola, problemas de atenção, dificuldade de se relacionar com outros colegas 

e de comunicação. 

 Portanto, se concordar em participar, você responderá a um questionário que inclui 

dados de classificação socioeconômica e algumas tarefas sobre linguagem, memória, humor, 

atenção e aprendizagem. A duração dessa atividade será de dois encontros mensais, totalizando 

4 horas. 

Nós somos profissionais da Universidade de São Paulo, do Instituto de Psicologia, da 

área da Neurociência e Comportamento e agradecemos e contamos com sua colaboração. 

Para eventuais dúvidas e esclarecimentos sobre questões éticas entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Psicologia da Universidade de São 

Paulo (CEPH-IPUSP), Av. Prof. Mello Moraes 1721, bloco G, sala 27, CEP 05508-030 - Cidade 

Universitária - São Paulo/SP, tel.: (11) 3091-4182/ e-mail: ceph.ip@usp.br. Agradecemos à 

atenção e contamos com sua colaboração para a realização da pesquisa. Se tiver dúvidas, ou 

quiser falar algo mais, você pode ligar para: (21) 99783-4051 e falar com Kelvya Silveira Maia, 

que é a neuropsicóloga que fará a avaliação com você. Pode também entrar em contato por e-

mail: kelmaia@usp.br ou ainda contato via ambulatório de psiquiatria pelo telefone 2533-0118 

de 2ª e 6ª feira ou pelo endereço: Rua Santa Luzia, 206 CEP: 20020-022 Castelo, Rio de Janeiro, 

RJ. 

 

AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA: SIM (     ) NÃO (      

Nome do adolescente: _____________________________________________ 

RG.: ________________________________________________________ 

Nome do responsável: _________________________________________________ 

Natureza (grau de parentesco, tutor, cuidador, etc):......................................................... 

RG.: ________________________________________________________ 

Assinatura do responsável: __________________________________________ 

mailto:kelmaia@usp.br
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Anexo G - Critério de classificação econômica Brasil 

 

O Critério de Classificação Econômica Brasil, enfatiza sua 

função de estimar o poder de compra das pessoas e famílias 

urbanas, abandonando a pretensão de classificar a população 

em termos de “classes sociais”. A divisão de mercado definida abaixo é de classes 

econômicas. 

SISTEMA DE PONTOS 

QUANTIDADE DE ITENS 

ITENS 0 1 2 3 4 

OU 

+ 

Televisão em cores 0 1 2 3 4 

Rádio 0 1 2 3 4 

Banheiro 0 4 5 6 7 

Automóvel 0 4 7 9 9 

Empregada mensalista 0 3 4 4 4 

Máquina de lavar 0 2 2 2 2 

Videocassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 

Geladeira   0 4 4 4 4 

Freezer (aparelho independente 

ou parte da geladeira duplex) 

0 2 2 2 2 
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Grau de Instrução do chefe de família 

 

Nomenclatura Antiga Nomenclatura Atual PONTUAÇÃO 

Analfabeto/ Primário incompleto Analfabeto/ Fundamental 1 Incompleto 0 

Primário completo/ Ginasial 

incompleto 

Fundamental 1 Completo / Fundamental 

2 Incompleto 

1 

Ginasial completo/ Colegial 

incompleto 

Fundamental 2 Completo/ Médio 

Incompleto 

2 

Colegial completo/ Superior 

incompleto 

Médio Completo/ Superior Incompleto 4 

Superior completo Superior Completo 8 

 

 

CORTES DO CRITÉRIO BRASIL 

CLASSE PONTOS 

A1 42 - 46 

A2 35 - 41 

B1 29 - 34 

B2 23 - 28 

C1 18 - 22 

C2 14 - 17 

D 8 - 13 

E 0 - 7 
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Anexo H- Questionário com 50 perguntas após análise estatística final para os grupos controle, 

TEA e DI. 

 

Data de nascimento:____________    Idade: ______ Escolaridade:_________________  

 

 

Item I- Dificuldade em interação social 

 SIM (1) NÂO (0) 

1) Seu filho parece demonstrar falta de 

consideração quando falam com ele? 
  

2) Ele tem vários amigos e participa de 

vários grupos sociais? 
  

3) Ele evita as pessoas? Sendo estas da 

família ou estranhos? 
  

4) Seu filho prefere isolar-se em um 

lugar de casa a ter contato com outras 

pessoas? 

  

5) Ele aliena-se ao que passa ao seu 

redor, não interagindo nos diálogos? 
  

 

 

Item II- Linguagem Verbal 

 SIM (1) NÂO (0) 

1) Seu filho não responde diante de 

solicitação verbal (não responde quando 

você fala “vem cá” ou “sente aqui”)? 

  

2) Ele mantém sempre o tom de voz não 

importando quando há mudança sobre o 

assunto? 

  

3) Ele apresenta ecolalia (repete frases e 

palavras ditas por outra pessoa)? 
  

4) Ele apresenta estereotipia vocal 

(repetição de forma automática das 

próprias palavras ou frases)? 

  

5) Seu filho apresenta sons 

estereotipados quando agitado ou em 

outras ocasiões sem razão aparente? 

  

 

 

Item III- Linguagem não verbal 

 SIM (1) NÂO (0) 

1) Ele tem pouco contato visual?   
2) Seu filho tem dificuldade na 

expressão facial e gestual quando deseja 

ou sente algo? 

  

3) Ele apresenta dificuldade em ajustar 

seu comportamento em diversos 

contextos sociais? 
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Item IV- Movimentos estereotipados e repetitivos 

 SIM (1) NÂO (0) 

1) Seu filho apresenta tiques, piorando 

com a ansiedade? 
  

2) Ele balança as mãos, bate palmas, 

move os dedos ou agarra as próprias 

mãos? 

  

3) Ele gira um objeto inanimado (como a 

roda de um carrinho)? 
  

4) Ele faz caretas e movimentos 

estranhos com a face? 
  

 

Item V- Comportamento Disruptivo 

 SIM (1) NÂO (0) 

1) Seu filho morde ou machuca outro 

colega ou a si mesmo? 
  

 

Item VI- Hiperatividade/ Hipoatividade 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho apresenta agitação 

psicomotora (mesmo sentado)? 
  

2) Ele fica parado e não se move nunca 

do lugar? 
  

3) Ele anda de um lado para outro?   
4) Ele aparenta estar desconectado com 

as coisas e as pessoas ao seu redor? 
  

 

Item VII- Busca de uma ordem rígida 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho ordena objetos de acordo 

com critérios próprios (por ex. objetos 

por tamanho ou cores)? 

  

2) Ele se prende a uma ordenação 

espacial (cada coisa sempre em seu 

lugar)? 

  

 

Item VIII- Comportamentos Ritualísticos 

a) Alteração na alimentação 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho apresenta seletividade 

alimentar (não come sempre o mesmo 

tipo de comida)? 

  

 

Item VIII- Comportamentos Ritualísticos 
b) Resistência a mudanças 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho insiste em manter a rotina?   
2) Ele tem dificuldade em aceitar fatos 

que alterem a sua rotina (por ex., 

engarrafamento, chuva)? 

  

3) Ele apresenta resistência a mudanças, 

persistindo na mesma resposta ou 

atividade? 
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Item VIII- Comportamentos Ritualísticos 

b) Uso inapropriado dos objetos 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho tem preocupação excessiva 

com determinados objetos? 
  

3) Ele carrega, insistentemente, consigo 

determinado objeto? 
  

4) Ele examina minuciosamente os 

objetos com os dedos? 
  

 

Item IX- Distúrbios Sensoriais 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho apresenta hipersensibilidade 

à luz, ao som ou ao toque? 
  

2) Ele tem fascinação por certos 

estímulos auditivos ou visuais? 
  

3) Ele apresenta reação de sobressalto a 

som intenso? 
  

4) Ele parece não escutar?   
5) Ele parece muito sensível ao barulho?   
6) Ele tapa as orelhas por vários sons 

(por ex. secador de cabelo, fogos, 

estalinho)? 

  

 

 

Item X- Ignora o perigo 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho se da conta do perigo?   
2) Ele parece insensível a dor?   

 

 

Item XI- Locomoção 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Ele caminha somente acompanhado 

pelo quarteirão de sua casa ou escola? 
  

 

 

Item XII- Falta de atenção 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho fixa a atenção em suas 

próprias produções sonoras ou motoras 

dando a sensação de que está ausente? 

  

2) Ele apresenta lentificação da resposta 

entre o que foi pedido e a execução da 

tarefa? 

  

3) Ele dá a sensação de que está ausente 

no recinto? 
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Item XIII- Interesse pela aprendizagem 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho não apresenta interesse em 

aprender? 
  

 

 

 
Item XIV- Manifestação de habilidades e conhecimentos 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Ele surpreende por suas habilidades 

inesperadas? 
  

 

 

 

Item XV- Utilização das pessoas ao seu redor 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) O outro serve como apoio ao seu filho 

para conseguir o que deseja? 
  

2) Ele utiliza-se do outro como um 

objeto, levando-o até aquilo que deseja? 
  

 

Item XVI- Manipulação do ambiente 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho não responde às 

solicitações? 
  

2) Ele se mantém indiferente, sem 

expressão? 
  

3) Ele apresenta excitação motora ou 

verbal (vai de um lugar a outro, fala sem 

parar)? 
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Anexo I- Questionário com 46 perguntas após análise estatística final para os grupos controle e 

TEA. 

 

Data de nascimento:____________    Idade: ______ Escolaridade:_________________  

 

Item I- Dificuldade em interação social 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Ele evita as pessoas? Sendo estas da 

família ou estranhos? 
  

2) Ele não tem vários amigos e participa 

de vários grupos sociais? 
  

3) Seu filho prefere isolar-se em um 

lugar de casa a ter contato com outras 

pessoas? 

  

4) Ele aliena-se ao que passa ao seu 

redor, não interagindo nos diálogos? 
  

 

Item II- Linguagem Verbal 

 SIM (1) NÂO (0) 

1) Seu filho não responde diante de 

solicitação verbal (não responde quando 

você fala “vem cá” ou “sente aqui”)? 

  

2) Ele mantém sempre o mesmo tom de 

voz não importando quando há mudança 

sobre o assunto? 

  

3) Ele apresenta ecolalia (repete frases e 

palavras ditas por outra pessoa)? 
  

4) Ele apresenta estereotipia vocal 

(repetição de forma automática das 

próprias palavras ou frases)? 

  

5) Seu filho apresenta sons 

estereotipados quando agitado ou em 

outras ocasiões sem razão aparente? 

  

 

Item III- Linguagem não verbal 

 SIM (1) NÂO (0) 

1) Ele tem pouco contato visual?   
2) Seu filho tem dificuldade na 

expressão facial e gestual quando deseja 

ou sente algo? 

  

3) Ele apresenta dificuldade em ajustar 

seu comportamento em diversos 

contextos sociais? 

  

 

Item IV- Movimentos estereotipados e repetitivos 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho apresenta tiques, piorando 

com a ansiedade? 
  

2) Ele balança as mãos, bate palmas, 

move os dedos ou agarra as próprias 

mãos? 

  

3) Ele faz caretas e movimentos 

estranhos com a face? 
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Item V- Comportamento Disruptivo 

 SIM (1) NÂO (0) 

1) Seu filho morde ou machuca outro 

colega ou a si mesmo? 
  

 

 

Item VI- Hiperatividade/ Hipoatividade 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho apresenta agitação 

psicomotora (mesmo sentado)? 
  

2) Ele anda de um lado para outro?   
3) Ele aparenta estar desconectado com 

as coisas e as pessoas ao seu redor? 
  

4) Ele fica parado e não se move nunca 

do lugar? 
  

 

Item VII- Comportamentos Ritualísticos 

a) Alteração na alimentação 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho apresenta seletividade 

alimentar (não come sempre o mesmo 

tipo de comida)? 

  

 

Item VII- Comportamentos Ritualísticos 
b) Resistência a mudanças 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho insiste em manter a rotina?   
2) Ele tem dificuldade em aceitar fatos 

que alterem a sua rotina (por ex., 

engarrafamento, chuva)? 

  

3) Ele apresenta resistência a mudanças, 

persistindo na mesma resposta ou 

atividade? 

  

 

Item VII- Comportamentos Ritualísticos 

b) Uso inapropriado dos objetos 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho tem preocupação excessiva 

com determinados objetos? 
  

3) Ele carrega, insistentemente, consigo 

determinado objeto? 
  

4) Ele examina minuciosamente os 

objetos com os dedos? 
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Item VIII- Distúrbios Sensoriais 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho apresenta hipersensibilidade 

à luz, ao som ou ao toque? 
  

2) Ele tem fascinação por certos 

estímulos auditivos ou visuais? 
  

3) Ele apresenta reação de sobressalto a 

som intenso? 
  

4) Ele parece não escutar?   
5) Ele parece muito sensível ao barulho?   
6) Ele tapa as orelhas por vários sons 

(por ex. secador de cabelo, fogos, 

estalinho)? 

  

 

 

Item IX- Ignora o perigo 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho não se da conta do perigo?   
2) Ele parece insensível a dor?   

 

 

 

Item X- Locomoção 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Ele caminha somente acompanhado 

pelo quarteirão de sua casa ou escola? 
  

 

 

Item XI- Falta de atenção 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho fixa a atenção em suas 

próprias produções sonoras ou motoras 

dando a sensação de que está ausente? 

  

2) Ele apresenta lentificação da resposta 

entre o que foi pedido e a execução da 

tarefa? 

  

3) Ele dá a sensação de que está ausente 

no recinto? 
  

 

 
Item XII- Interesse pela aprendizagem 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho não apresenta interesse em 

aprender? 
  

 

 
Item XIII- Manifestação de habilidades e conhecimentos 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Ele surpreende por suas habilidades 

inesperadas? 
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Item XIV- Utilização das pessoas ao seu redor 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) O outro serve como apoio ao seu filho 

para conseguir o que deseja? 
  

2) Ele utiliza-se do outro como um 

objeto, levando-o até aquilo que deseja? 
  

 

 

Item XV- Manipulação do ambiente 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho não responde às 

solicitações? 
  

2) Ele se mantém indiferente, sem 

expressão? 
  

3) Ele apresenta excitação motora ou 

verbal (vai de um lugar a outro, fala sem 

parar)? 
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Anexo J- Questionário com 38 perguntas após análise estatística final para os grupos controle 

e DI. 

 

Data de nascimento:____________    Idade: ______ Escolaridade:_________________  

 

Item I- Dificuldade em interação social 

 SIM (1) NÂO (0) 

1) Seu filho parece demonstrar falta de 

consideração quando falam com ele? 
  

2) Ele não tem vários amigos e participa 

de vários grupos sociais? 
  

3) Seu filho prefere isolar-se em um 

lugar de casa a ter contato com outras 

pessoas? 

  

4) Ele aliena-se ao que passa ao seu 

redor, não interagindo nos diálogos? 
  

 

 

Item II- Linguagem Verbal 

 SIM (1) NÂO (0) 

1) Seu filho não responde diante de 

solicitação verbal (não responde quando 

você fala “vem cá” ou “sente aqui”)? 

  

2) Ele mantém sempre o tom de voz não 

importando quando há mudança sobre o 

assunto? 

  

3) Ele apresenta ecolalia (repete frases e 

palavras ditas por outra pessoa)? 
  

4) Ele apresenta estereotipia vocal 

(repetição de forma automática das 

próprias palavras ou frases)? 

  

5) Seu filho apresenta sons 

estereotipados quando agitado ou em 

outras ocasiões sem razão aparente? 

  

 

 

Item III- Linguagem não verbal 

 SIM (1) NÂO (0) 

1) Ele tem pouco contato visual?   
2) Seu filho tem dificuldade na 

expressão facial e gestual quando deseja 

ou sente algo? 

  

3) Ele apresenta dificuldade em ajustar 

seu comportamento em diversos 

contextos sociais? 
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Item IV- Movimentos estereotipados e repetitivos 

 SIM (1) NÂO (0) 

1) Seu filho apresenta tiques, piorando 

com a ansiedade? 
  

2) Ele balança as mãos, bate palmas, 

move os dedos ou agarra as próprias 

mãos? 

  

3) Ele gira um objeto inanimado (como a 

roda de um carrinho)? 
  

4) Ele faz caretas e movimentos 

estranhos com a face? 
  

 

Item V- Comportamento Disruptivo 

 SIM (1) NÂO (0) 

1) Seu filho morde ou machuca outro 

colega ou a si mesmo? 
  

 

 

Item VI- Hiperatividade/ Hipoatividade 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho apresenta agitação 

psicomotora (mesmo sentado)? 
  

2) Ele anda de um lado para outro?   
3) Ele aparenta estar desconectado com 

as coisas e as pessoas ao seu redor? 
  

 

Item VII- Busca de uma ordem rígida 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Ele não se prende a uma ordenação 

espacial (cada coisa sempre em seu 

lugar)? 

  

 

Item VIII- Comportamentos Ritualísticos 

a) Uso inapropriado dos objetos 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho tem preocupação excessiva 

com determinados objetos? 
  

3) Ele carrega, insistentemente, consigo 

determinado objeto? 
  

 

Item IX- Distúrbios Sensoriais 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho apresenta hipersensibilidade 

à luz, ao som ou ao toque? 
  

3) Ele apresenta reação de sobressalto a 

som intenso? 
  

4) Ele parece não escutar?   
5) Ele parece muito sensível ao barulho?   
6) Ele tapa as orelhas por vários sons 

(por ex. secador de cabelo, fogos, 

estalinho)? 
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Item X- Ignora o perigo 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho não se da conta do perigo?   
2) Ele parece insensível a dor?   

 

 

Item XI- Locomoção 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Ele caminha somente acompanhado 

pelo quarteirão de sua casa ou escola? 
  

 

 

Item XII- Falta de atenção 

 SIM (1) NÃO (0) 

2) Ele apresenta lentificação da resposta 

entre o que foi pedido e a execução da 

tarefa? 

  

3) Ele dá a sensação de que está ausente 

no recinto? 
  

 

 

 

 
Item XIII- Interesse pela aprendizagem 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho não apresenta interesse em 

aprender? 
  

 

 

Item XIV- Utilização das pessoas ao seu redor 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) O outro serve como apoio ao seu filho 

para conseguir o que deseja? 
  

 

 

Item XV- Manipulação do ambiente 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho não responde às 

solicitações? 
  

2) Ele se mantém indiferente, sem 

expressão? 
  

3) Ele apresenta excitação motora ou 

verbal (vai de um lugar a outro, fala sem 

parar)? 
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Anexo K- Questionário com 13 perguntas após análise estatística final para os grupos TEA e 

DI. 

 

Data de nascimento:____________    Idade: ______ Escolaridade:_________________  

 

Item I- Dificuldade em interação social 

 SIM (1) NÂO (0) 

1) Seu filho não evita as pessoas? Sendo 

estas da família ou estranhos? 
  

 

Item II- Linguagem Verbal 

 SIM (1) NÂO (0) 

1) Ele apresenta ecolalia (repete frases e 

palavras ditas por outra pessoa)? 
  

 

Item III- Movimentos estereotipados e repetitivos 

 SIM (1) NÂO (0) 

1) Ele balança as mãos, bate palmas, 

move os dedos ou agarra as próprias 

mãos? 

  

 

Item IV- Busca de uma ordem rígida 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Ele prende-se a uma ordenação 

espacial (cada coisa sempre em seu 

lugar)? 

  

2) Seu filho ordena objetos de acordo 

com critérios próprios (por ex. por 

tamanho ou cor)? 

  

 

Item V- Comportamentos Ritualísticos 

a) Alteração na alimentação 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho apresenta seletividade 

alimentar (come sempre o mesmo tipo 

de comida)? 

  

 

Item V- Comportamentos Ritualísticos 

b) Resistência a mudanças 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho insiste em manter a rotina?   

 

Item V- Comportamentos Ritualísticos 

c) Uso inapropriado dos objetos 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho não carrega, 

insistentemente, consigo determinados 

objetos? 
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Item VI- Distúrbios Sensoriais 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho apresenta hipersensibilidade 

à luz, ao som ou ao toque? 
  

2) Ele parece muito sensível ao barulho?   
3) Ele tapa as orelhas por vários sons 

(por ex. secador de cabelo, fogos, 

estalinho)? 

  

 

 
Item VII- Manifestação de habilidades e conhecimentos 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho, as vezes, surpreende por 

suas habilidades inesperadas? 
  

 

Item VIII- Utilização das pessoas ao seu redor 

 SIM (1) NÃO (0) 

1) Seu filho se utiliza do outro como um 

objeto, levando-o até aquilo que deseja? 
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Anexo L- Como utilizar a escala de rastreio para adolescentes e adultos de acordo com a 

suspeita clínica. 

 

Público-alvo: 

Jovens do sexo masculino com idade de 11 a 25 anos. 

 

Áreas de aplicação: 

Pode ser utilizado por profissionais da saúde, como psicólogos, fonoaudiólogos, médicos, 

terapeutas ocupacionais dentre outros, bem como por profissionais da educação, desde que 

tenham familiaridade com a aplicação de escalas/questionários e com os transtornos avaliados.  

 

Aplicação: 

Individual. A escala deve ser respondida pelos pais/responsáveis do jovem a ser avaliado 

marcando um X em uma das colunas (SIM /NÃO) que melhor corresponder ao comportamento 

observado por seu responsável.  

A escala também pode ser aplicada pelo profissional de saúde durante a consulta com os 

pais/responsáveis. 

Se o profissional de saúde objetiva realizar triagem de pacientes com suspeita de 

comportamentos característicos do autismo ou da deficiência intelectual comparados a sujeitos 

com desenvolvimento típico, aplica a escala idealizada para os três grupos (GC X TEA X DI). 

A partir deste resultado, poderá utilizar subescala referente ao transtorno que mais pontuou (GC 

X TEA; GC X DI ou TEA x DI). 

Imperativo mencionar que independente do resultado obtido na escala, a confirmação do quadro 

em questão é sempre estabelecida pela avaliação clínica.  

 

Interpretação dos resultados: 

Considerando-se o total das questões respondidas, tem-se que o grupo controle apresentou 

pontuação mais baixa quando em comparação com os grupos TEA e DI. Dessa forma, como tal 

grupo apresentou média 7,1, com desvio padrão de 5,7, conclui-se que os resultados inferiores 

a 12,8 não são sugestivos de TEA ou DI. 

Já os grupos TEA e DI apresentaram pontuações mais altas, sendo as médias respectivamente 

26,3 e 23,6, com desvios-padrão de 8,9 e 8,3. Isso importa dizer que os resultados superiores a 

15,3 são sugestivos de que o paciente apresente TEA ou DI. Nesse caso, recomenda-se analisar 

isoladamente a pontuação referente às questões do escore TEA X DI, e, considerando-se o ponto 
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de corte de 5,50, reputar mais sugestivos de TEA os resultados iguais ou superiores a 5,50; e 

mais sugestivos de DI os resultados inferiores a 5,50. Sem prejuízo, nos resultados próximos 

ao ponto de corte, recomenda-se fortemente que seja considerada a possibilidade do paciente 

apresentar ambos os transtornos, analisando-se qualitativamente as respostas às perguntas 

formuladas. 

Restam os casos que, no total das questões respondidas, apresentem resultados superiores a 12,8 

e inferiores a 15,3. Nesses casos, deve ser analisada isoladamente a pontuação das questões do 

escore GC X TEA, bem como a das questões do escore GC X DI. No caso do escore GC X 

TEA, consideram-se sugestivas de TEA as pontuações iguais ou superiores a 11,50. No caso do 

escore GC X DI, é sugestiva de DI a pontuação igual ou superior a 8,50.  

Assim, abrem-se quatro possibilidades para os pacientes cuja pontuação total seja superior a 

12,8 e inferior a 15,3. Para aqueles cuja pontuação nas questões comparativas GC X TEA seja 

inferior a 11,50, e nas questões comparativas GC X DI seja inferior 8,50, o resultado não sugere 

TEA ou DI. Se, todavia, a pontuação de 11,50 é excedida no escore GC X TEA, e no escore GC 

X DI a pontuação é inferior a 8,50, o resultado sugere TEA. Inversamente, se o resultado GC 

X TEA é inferior a 11,50 e o resultado GC X DI é igual ou superior a 8,50, a pontuação é 

sugestiva de DI. Finalmente, se em ambas as subescalas os pontos de corte são superados, o 

resultado sugere que o paciente apresenta ambos os transtornos. 


