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Resumo 

 

BARBOSA, M.R.P. Identificação das variações do espectro do autismo. [tese]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2013. 

 

O termo “Distúrbio do Espectro do Autismo” reflete uma tendência a valorizar a grande 

variedade clínica observada na prática diária e a possibilidade de existirem outros 

subtipos da patologia. A natureza clínica dos critérios de diagnóstico e a falta de 

instrumentos definidos e acessíveis para esse processo, em conjunto com a preocupação 

em não “rotular” a criança, contribuem para o atraso no diagnóstico. Para presente 

pesquisa, dividida em três estudos, foi utilizado o instrumento Differential Assessment of 

Autism and Other Developmental Disorders (DAADD) e traz como objetivos identificar as 

variações do Espectro do Autismo das crianças e adolescentes em atendimento no 

Laboratório de Investigação Fonoaudiológica nos Distúrbios do Espectro do Autismo da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, identificar os comportamentos das 

variações do Espectro do Autismo o instrumento com o Autism Behavior Checklist e por 

fim a partir dele, propor um instrumento reduzido. As análises permitem dizer que, quanto 

mais nova a criança, mais fácil se dá a diferenciação entre estar incluída no Espectro do 

Autismo e não estar, e quanto maior a idade da criança mais o DAADD identifica o 

diagnóstico diferencial dentro dos Distúrbios do Espectro do Autismo. O instrumento 

mostrou-se eficiente para o diagnóstico no espectro do autismo na comparação dos 

resultados apresentados no Autism Behavior Checklist pelo mesmo grupo de sujeitos, 

uma vez que o diagnóstico de Autismo foi o mais prevalente na classificação “alta 

probabilidade” do ABC para as idades de 4 a 8 anos. Outros estudos, com outros 

distúrbios do desenvolvimento (como Retardo Mental e Paralisia Cerebral) podem 

confirmar a utilidade e a especificidade do DAADD e de sua versão reduzida. 
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Abstract 

 

The term "autism spectrum disorder" reflects a larger clinical variability observed in daily 

practice and the possibility of other subtypes of the disease. The clinical diagnostic criteria 

and the lack of accessible and defined instruments with the concern to not "label" the child, 

contribute to the delay in diagnosis. To this study, divided into three studies, we used the 

instrument Differential Assessment of Autism and Other Developmental Disorders 

(DAADD) and has as objective to identify variations Autism Spectrum children and 

adolescents in care at the Laboratory of Speech Spectrum Disorders Autism, Faculty of 

Medicine, University of São Paulo, identify behaviors variations Autism Spectrum 

instrument with the Autism Behavior Checklist (ABC) and finally, propose an instrument 

reduced. Analyses showed that for the younger children was easier to differentiate 

between being included in the Autism Spectrum and not being, and as the age increases 

the DAADD is more effective to give the differential diagnosis in the Autism Spectrum 

Disorders . The instrument proved to be efficient for the diagnosis on the autism spectrum 

in comparing the results presented in the ABC by the same group of subjects, once the 

diagnosis of autism was more prevalent in ranking ‘high probability’ ABC for ages 4-8 

years. Other studies with other developmental disorders (such as mental retardation and 

cerebral paralysis) may confirm the use and specificity of DAADD and its reduced version. 
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Introdução 

 

Pode-se  dizer que estamos vivendo uma época em que há um interesse maior 

sobre o autismo, mas muita gente não sabe o que é autismo propriamente dito e as 

dificuldades para se obter um diagnóstico diferencial continuam. 

 

Por não possuir uma característica biológica, o diagnóstico é todo feito com a 

observação de comportamentos e características da criança. É possível começar a notar 

alguns comportamentos característicos de alguém com Distúrbio do Espectro do Autismo 

antes dos 18 meses. Isto não acontece com muita frequência  no Brasil  talvez devido à 

falta de preparo e conhecimento dos profissionais que poderiam fazer o diagnóstico, ou 

mesmo porque os pais não percebem essas diferenças de comportamento em seus filhos. 

 

O autismo é considerado um distúrbio do desenvolvimento de manifestação 

precoce, com início antes dos três anos de idade, e que se caracteriza por 

comprometimento em três domínios: interação social, comunicação (verbal e não verbal) 

e comportamento, com interesse restrito e repetitivo. 

 

Em 1942, Kanner descreveu sob o nome "distúrbios autísticos do contacto afetivo" 

um quadro caracterizado por isolamento extremo, obsessividade, estereotipias e ecolalia 

(Kanner, 1942).  

 

Em 1956, Kanner continua 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, diferenciando-o dos quadros 

sensoriais, como a afasia congênita, e dos quadros ligados à oligofrenias, novamente 

considerando-o uma verdadeira psicose (Kanner, 1956). 
  

As primeiras mudanças nessa concepção surgem a partir de Ritvo (1976), que 

relaciona o autismo a um déficit cognitivo, considerando-o não uma psicose e sim um 

distúrbio do desenvolvimento. Dessa maneira, a relação autismo-deficiência mental passa 

a ser cada vez mais considerada. 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS),  na Classificação Internacional de 

Doenças (CID-10, 2006), enquadra o autismo na categoria "Transtornos Globais do 

Desenvolvimento", enfatizando a relação autismo-cognição, de acordo com os trabalhos 

de Baron-Cohen (1988, 1991). 

  

O diagnóstico de Autismo é baseado em critérios clínicos que são bem definidos 

pelo DSM-IV - Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (2002) e pela 

Classificação Internacional de Doenças - CID 10 (OMS, 2003). Todavia, o diagnóstico 

diferencial com os demais Transtornos Globais do Desenvolvimento constitui um desafio, 

pois o Autismo é caracterizado por uma ampla heterogeneidade, tanto na intensidade e 

presença das manifestações quanto em sua evoluções (Sigman; Spence; Wang, 2006). 

 

A etiologia do Autismo permanece desconhecida, apesar dos inúmeros esforços dos 

cientistas das diversas áreas do conhecimento. Foram empregadas várias técnicas 

procurando encontrar um defeito genético, na estrutura cerebral (macroscópica e 

microscópica), neuroquímico, neurofisiológico ou imunológico. Existem fortes evidências 

de uma origem genética, mas o padrão de hereditariedade parece ser complexo, pois 

envolve múltiplos genes e ocorre grande variabilidade fenotípica (Bailey et al., 1995; Le 

Couteur et al., 1996; Muhle; Trentacoste; Rapin, 2004).  

 

Em virtude dessa ampla variação no modelo de herança e as possibilidade de 

influências multifatoriais para determinar as manifestações, não existe um sinal clínico da 

doença. Contudo, a detecção de pequenas dificuldades na interação social no início do 

desenvolvimento constitui um importante sinal de alerta (Johnson; Myers, 2007). 

 

Os déficits que podem ser apresentados englobam um continuum que se estende 

desde peculiaridades leves a graves deficiências do desenvolvimento.  

 

Os portadores de Autismo apresentam grandes repercussões em suas vidas em 

virtude das limitações impostas pela doença. Pelo prejuízo na socialização, o portador 

tem dificuldade em interagir com o outro; com isso a criança parece ignorar os pais e não 

estabelece um contato visual. Com o passar dos anos percebe-se uma dificuldade para 

compartilhar suas emoções, o que restringe as atividades em grupo e as amizades. O 

comprometimento na linguagem, ou seja, na intenção de comunicar, reforça o isolamento 
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social. A presença de padrões restritos, repetitivos e estereotipados de comportamentos e 

interesses, limita ainda mais a possibilidade de convivência e de participação (Johnson; 

Myers, 2007).  

 

Cerca de 50 a 70% dos indivíduos apresentam deficiência intelectual, (Sigman; 

Spence; Wang, 2006), que é mais frequente no gênero feminino (Nicholas et al., 2008). A 

epilepsia ocorre em 30% dos portadores de Autismo e pode ser um agravante no quadro 

clínico geral do paciente (Berney, 2000). 

 

O termo “Distúrbio do Espectro do Autismo” (DEA), utilizado por vários especialistas 

e estudiosos da área (Ministério da Saúde, 2013; OMS, 2003; Brito e Carrara, 2010; Klin 

2006), reflete uma tendência a valorizar essa grande variedade clínica observada na 

prática diária e a possibilidade de existirem outros subtipos da doença. Nos Distúrbios do 

Espectro do Autismo estão incluídos o Transtorno Autístico, a Síndrome de Asperger, a 

Síndrome de Rett e os Transtornos Invasivos do Desenvolvimento sem outras 

especificações (Sigman; Spence; Wang, 2006). 

 

A natureza clínica dos critérios de diagnóstico e a falta de instrumentos definidos e 

acessíveis para esse processo, em conjunto com a preocupação em não “rotular” a 

criança, contribuem para o atraso no diagnóstico (Tanguay, 2000; Filipek, Accardo, 2000). 

 

Muitas vezes é possível realizar o diagnóstico entre os dois e os três anos de vida, 

por meio de características sutis que frequentemente aparecem na infância (por exemplo: 

diminuição do contato ocular e brincadeiras gestuais ausentes). A preocupação dos pais 

em relação ao desenvolvimento de seus filhos geralmente se inicia no segundo ano de 

vida e está relacionado ao atraso de linguagem. O comprometimento mais evidente 

ocorre nos anos pré-escolares, quando se iniciam também as necessidades de relações 

sociais (Spence, Sharifi, Wiznitzer, 2004). 

 

Segundo o DSM-IV (2003) , o individuo incluído no espectro do autismo deve 

apresentar comprometimento em três domínios: interação social, comunicação (verbal e 

não verbal) e comportamento, com interesse restrito e repetitivo. 
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A atenção compartilhada parece ser o fator principal para o comprometimento social; 

parece faltar o desejo de compartilhar interesses e atividades com outras pessoas ou 

objetos (Bosa 2002) . A maioria das crianças não consegue iniciar a interação, mas 

consegue participar se outro iniciá-la. Apesar de elas aparentemente mostrarem interação 

apropriada com adultos ou idosos, ou com crianças mais novas, os estudos mostram que 

a dificuldade está apenas em se relacionar com pares da mesma idade. Muitas vezes 

pode ser indiferente ou mostrar  resposta inadequada à afeição, mas esta não é uma 

característica consistente. Problemas com imitação desde muito cedo e o comportamento 

lúdico também limitado e funcionalmente prejudicado, com restrição no uso da 

imaginação são descritos. Os jogos interativos estão muitas vezes ausentes, a brincadeira 

paralela é mais comum (Spence, Sharifi, Wiznitzer, 2004). 

 

Os déficits de comunicação, sejam eles verbais ou não verbais, são variados e 

complexos. Variam da completa incapacidade de desenvolver linguagem receptiva e 

expressiva a déficits em habilidades como fala fluente, semântica e pragmática, além da 

ecolalia tardia ou imediata, literal ou mitigada, estar presente na maioria dos casos 

(Filipek, Accardo, 2000). Déficits de comunicação não verbal incluem a ausência de 

comunicação gestual.  

 

Comportamentos repetitivos são outra característica marcante no espectro do 

autismo. Esses incluem comportamentos motores repetitivos, muitas vezes referidos 

como auto-estimulação, ou atos que incluem, por exemplo, abrir e fechar a porta 

repetitivamente ou mexer nos interruptores de luz, papéis, entre outros (Tuchman 2003). 

O padrão de interesses restritos pode ser extremamente variável, seja no conteúdo - indo 

desde carros até escadas rolantes - seja em grau de intensidade. Muitas vezes há 

preocupação com objetos que se movem e comportamento compulsivo aparente ou 

ritualístico, a maioria dessas crianças tem insistência na manutenção da mesmice e 

alterações nas suas rotinas ou programações diárias podem provocar resistência 

comportamental e birras (Filipek, Accardo, 2000). 

 

A Síndrome de Rett (SR) esteve  incluída entre os Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento até o ano de 2012. A partir de 2013 o DSM-V (OMS 2013) já não faz 

essa inclusão. A SR é uma desordem rara que ocorre quase exclusivamente no gênero 

feminino. Apesar de ser habitual afirmar-se que as meninas com SR são normais ao 
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nascimento e demonstram um desenvolvimento normal até os seis ou dezoito meses de 

idade, sabe-se que, em grande parte dos casos, senão em todos, há na verdade um 

atraso no desenvolvimento motor com hipotonia muscular e prejuízo no engatinhar, que 

seriam os sinais iniciais da síndrome (Schwartzman, 2003; Nomura, Segawa, 1990).  
 

Nessa síndrome a fala está sempre muito comprometida e, muitas vezes, totalmente 

ausente. Algumas crianças chegam a falar, deixando de fazê-lo à medida em que a 

doença avança. Algumas poucas adquirem alguns vocábulos isolados. Esse 

desenvolvimento normal seguido pela regressão das habilidades sociais e de linguagem 

pode ser confundido com o Autismo (Mount, Charman, Hasting et al, 2003). Crises 

epilépticas são de ocorrência comum,podem assumir várias formas e, eventualmente, 

demonstrar grande resistência à medicação antiepiléptica habitual (Kerr, Belichenko, 

Woodcock, 2001). 

 

As chaves para o diagnóstico diferencial entre a SR e os Distúrbios do Espectro do 

Autismo (DEA) são as características físicas anormais observadas geralmente na SR, 

incluindo a desaceleração do crescimento craniano, perda de movimentos manuais, 

inquietação estereotipada, ataxia, alterações da marcha e escoliose, além, claro, da 

avaliação genética (Tanguay, 2000). 

  

A Síndrome de Asperger (SA) e o Autismo são os mais conhecidos entre os DEA, 

um grupo de distúrbios marcados pelo início precoce de atrasos e desvios no 

desenvolvimento das habilidades sociais e comunicativas (Klin, 2006). 

 

A SA caracteriza-se por prejuízos na interação social, bem como interesses e 

comportamentos limitados, como foi visto no autismo, mas seu curso de desenvolvimento 

precoce está marcado pela ausência de qualquer retardo clinicamente significativo na 

expressão e recepção da linguagem, no desenvolvimento cognitivo, nas habilidades de 

autocuidado e na curiosidade sobre o ambiente. Outra característica importante são os 

interesses específicos e intensos, que ocupam totalmente o foco da atenção da criança, e 

a tendência a falar em monólogo, assim como a incoordenação motora (Klin, 2006).  
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A fala geralmente parece superficialmente intacta, mas podem ocorrer prejuízos 

pragmáticos e ausência de compreensão de sarcasmos,  ironias ou figuras de linguagem. 

É um distúrbio distinto e requer avaliação (Spence, Sharifi, WiznitzerI, 2004). 

 

Alguns autores (Klin, 2006 ; Tamanaha et all 2008) relatam as controvérsias no 

diagnóstico da SA segundo os critérios do DSM IV-tr (2002), chegando a dizer que é 

impossível esse diagnóstico e apoiando sua revisão na publicação do DSM V (2013) no 

qual a Síndrome de Asperger deixou de ser um dos cinco transtornos do Espectro do 

Autismo e passou a fazer parte do Transtorno do Espectro Autista. Anteriormente, um 

atraso de linguagem era um fator significativo no diagnóstico clássico. Além disso, os 

indivíduos com Síndrome de Asperger não poderiam ter um atraso de linguagem. A nova 

versão do DSM V não inclui atraso de linguagem como um critério para o diagnóstico. A 

distinção mais atual entre a SA e o Autismo está no fato dos portadores da as não 

apresentarem atraso noo inicio da fala ou na função cognitiva  (Miller, 2004). 

 

 Transtornos Invasivos do Desenvolvimento sem outra especificação (TID-SOE) é 

uma categoria diagnóstica de exclusão e não possui regras especificadas para sua 

aplicação (Volkmar, Klin, Siegel et al, 1994). É um diagnóstico geralmente atribuído a 

indivíduos que apresentam algumas, mas não todas, as características do autismo, 

qualitativa ou quantitativamente. Déficits sociais estão sempre presentes, juntamente com 

algum grau de comunicação prejudicada ou interesses restritos e comportamentos 

repetitivos (Spence, Sharifi, WiznitzerI, 2004). 

 

Se há concordância entre os clínicos no que se refere aos diagnósticos de Autismo, 

o mesmo não é verdadeiro no caso dos TID-SOE (Mercadante, Gaag, Schwartzman, 

2006) . Ainda que os estudos epidemiológicos sugiram que o TID-SOE seja duas vezes 

mais comum do que o Autismo, essa categoria continua a estar subinvestigada (Volkmar, 

Klin, Siegel et al, 1994). 

 

Por ser uma categoria sem definição clara, esse diagnóstico pode ser aplicado de 

forma errônea em casos em que, mais tarde, em outras avaliações, pode ser identificada 

deficiência cognitiva significativa ou outras condições que causam imaturidade social (por 

ex: Transtorno do Déficit de Atenção de Hiperatividade) ou comprometimento do 

desenvolvimento social (Spence, Sharrifi, WiznitzerI, 2004). 
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O diagnóstico de Autismo sempre foi  um desafio, pois vem acompanhando a 

complexa trajetória de imprecisão em sua definição. Inicialmente, os estudiosos se 

apoiavam nas características propostas por Kanner, e em seguida, foram sendo criadas 

listas de checagem, questionários, escalas de avaliação, na tentativa de uniformizar o 

diagnóstico devido à falta de um marcador genético característico deste distúrbio 

(Schwartzman 1993). 

 

O Differential Assessment of Autism and Other Developmental Disorders (DAADD) 

(Gail, Lynn, 2003) foi criado para discriminar, através dos comportamentos das crianças, 

os distúrbios específicos do desenvolvimento, entre eles o Autismo, a Síndrome de Rett, 

Síndrome de Asperger, os Transtornos Invasivos do Desenvolvimento sem outras 

especificações, Apraxia, Retardo Mental e Outras Síndromes. É um instrumento de 

avaliação, composto por três protocolos, que analisa seis áreas do desenvolvimento: 

linguagem, pragmática, sensorial, motora, física e comportamental. 

Assim, sabendo que as técnicas utilizadas para a avaliação devem ter como objetivo 

específico o diagnóstico diferencial, que é de grande importância para a identificação das 

técnicas terapêuticas mais efetivas para cada caso, o presente estudo tem como objetivo 

identificar, através do protocolo Differential Assessment of Autism and Other 

Developmental Disorders, as variações do Espectro Autístico e avaliar, assim,  sua 

efetividade. 

O protocolo DAADD foi escolhido para ser utilizado na pesquisa pela ampla 

variedade de habilidades que traz, oferecendo, a partir delas, a possibilidade de 

diferenciar as variações do Espectro do Autismo. 

A pesquisa foi dividida em três estudos. O primeiro, que considera que o instrumento 

(DAADD) pode caracterizar as diferentes manifestações de indivíduos com DEA, tem 

como objetivo identificar as variações do Espectro do Autismo das crianças e 

adolescentes em atendimento no Laboratório de Investigação Fonoaudiológica nos 

Distúrbios do Espectro do Autismo da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. 
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O segundo estudo, traz como objetivo identificar os comportamentos das variações 

do Espectro do Autismo relacionando os instrumentos DAADD e o Autism Behavior 

Checklist (ABC) tendo como hipótese que diferentes quadros do Espectro do Autismo 

poderão mostrar  alterações específicas nas determinadas habilidades do 

desenvolvimento avaliadas por ambos os instrumentos. Para concluir, o terceiro estudo  

propõe um instrumento reduzido, obtido a partir do Differential Assessment of Autism and 

Other Developmental Disorders. 

A seguir é apresentada a descrição dos sujeitos, pois ela é a mesma para os três 

estudos.  
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Descrição dos sujeitos 

O trabalho foi encaminhado para a Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo e recebeu aprovação sob o protocolo nº 364/10 apresentado no Anexo I. Todos os 

responsáveis pelos sujeitos envolvidos assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo II).  

 

Sujeitos 

 

Participaram dessa pesquisa 45 indivíduos e suas respectivas terapeutas. Todos os 

indivíduos foram avaliados e frequentavam terapia no Laboratório de Investigação 

Fonoaudiológica nos Distúrbios do Espectro do Autismo (LIF DEA) da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e tinham diagnósticos incluído nos 

Transtornos do Espectro do Autismo, atribuídos por médicos neurologistas e/ou 

psiquiatras segundo critérios do DSM-IV (2002) ou da CID-10 (2003). 

 

Seguindo as orientações de aplicação do diagnóstico, composto por três protocolos 

designados para crianças entre 2 a 4 anos de idade, 4 a 6 anos e 6 a 8 anos 

respectivamente (anexo III) O Gráfico 1.1 mostra caracterização dos sujeitos quanto a sua 

idade; os sujeitos foram divididos em três grupos, cada um com 15 componentes, sem 

levar em consideração o nível de escolaridade ou a renda familiar como critérios de 

inclusão. O primeiro grupo (G1) conta com crianças com idade entre 2 e 4 anos; o 

segundo (G2) com crianças entre 4 anos e 6 anos e o terceiro grupo (G3), entre 6 e 8 

anos.  

 

Gráfico 1.1 – Caracterização dos sujeitos em relação à idade. 
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O Gráfico 1.2 mostra a caracterização dos sujeitos quanto aos diagnósticos 

determinados por seus médicos, neurologistas ou psiquiatras, de diferentes serviços 

públicos e privados do estado de São Paulo. Dos 45 sujeitos avaliados 29 eram 

diagnosticados como Autistas, sete tinham  diagnóstico de Transtorno Global do 

Desenvolvimento; cinco tinham diagnóstico de Transtorno Invasivo do Desenvolvimento 

sem outras especificações; dois foram diagnosticados com Síndrome de Asperger;  um de 

Autismo de Alto-Funcionamento e um de Autismo Atípico. 

 

Gráfico 1.2 – Caracterização dos sujeitos em relação ao diagnóstico. 
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Estudo I 

 

Caracterização de crianças incluídas no Espectro do 

Autismo segundo o Differential Assessment of Autism and 

Other Developmental Disorders. 
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Resumo 

Tema: As técnicas utilizadas para a avaliação dos Distúrbios do Espectro do 

Autismo devem ter como objetivo específico o diagnóstico diferencial e questões sobre o 

aperfeiçoamento das funções comunicativas, uma vez que a linguagem ocupa um papel 

fundamental em sua descrição. O Differential Assessment of Autism and Other 

Developmental Disorders foi criado para discriminar, com base nos comportamentos das 

crianças os distúrbios específicos do desenvolvimento, entre eles o Autismo, a Síndrome 

de Rett, Síndrome de Asperger, os Transtornos Invasivos do Desenvolvimento não 

Especificados, Apraxia, Retardo Mental e a categoria Outras Síndromes. Objetivo: 

caracterizar as variações do Espectro do Autismo nas crianças e adolescentes em 

atendimento no Laboratório de Investigação Fonoaudiológica nos Distúrbios do Espectro 

do Autismo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Método: 

Participaram dessa pesquisa 45 indivíduos e suas respectivas terapeutas. Por ser um 

instrumento com dados técnicos, extenso e detalhado, a aplicação foi realizada através de 

entrevista com as terapeutas responsáveis pelo atendimento fonoaudiológico de cada 

sujeito. Todas as terapeutas são fonoaudiólogas pós-graduandas e estavam em 

atendimento com os sujeitos por pelo menos um ano, tempo considerado suficiente para 

fornecer as devidas informações solicitadas no Differential Assessment of Autism and 

Other Developmental Disorders. Resultados: Os dados evidenciam que conforme 

aumenta a idade dos sujeitos, aumentam as especificidades dos casos. 
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1. Introdução  

Caracterizar crianças incluídas no espectro do autismo tem sido um grande desafio 

para os profissionais envolvidos no tratamento desses indivíduos.  

  

Verificar, quantificar e analisar as habilidades alteradas de crianças autistas é um 

passo fundamental para a compreensão do quadro clínico e consequentemente para o 

delineamento do processo terapêutico. 

Os pediatras, ao oferecerem os cuidados primários básicos à criança, geralmente 

são os primeiros a observar atrasos em seu desenvolvimento. Em um estudo americano 

(Filipek, Accardo, 2000) foi encontrado que 25% das crianças com diagnósticos incluídos 

nos Transtornos Invasivos do Desenvolvimento mostraram problemas de 

desenvolvimento durante a prática dos cuidados primários, mas apenas 30% conduziram 

tais pacientes para a realização de testes de triagem padronizados. Este mesmo estudo 

ressalta que, apesar da maioria dos médicos relatarem ter percebido problemas no 

desenvolvimento por volta dos 18 meses de vida, muitas vezes o diagnóstico é feito 

apenas após dois a quatro anos depois do início dos sintomas; Este atraso provavelmente 

reflete o receio em rotular a criança ou diagnosticá-la incorretamente e a falta de diretrizes 

padronizadas para um diagnóstico diferencial. 

Ao longo dos últimos anos, vários grupos de especialistas publicaram orientações 

quanto à importância do diagnóstico diferencial e precoce dos Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento (Mulick e Silva, 2009; Lampreia, 2008; Filipek, Accardo, 2000; 

Geschwuind, Cummings, Hollander et al, 1998; Volkma, Cook, Pomeroy et al 1999).  

Esses autores vêm fazendo recomendações enfáticas sobre o desenvolvimento básico da 

criança, bem como a respeito da importância da realização de triagens infantis. 

Ressaltam a importância de valorizar as preocupações dos pais, avaliar sempre as 

habilidades específicas do desenvolvimento e a necessidade de agir cedo e rápido 

quando algo inadequado for identificado, encaminhando a criança a um especialista. 

Um grupo americano, incluindo a American Academy of Pediatrics, o Center for 

Disease Control, o National Institute of Health and Human Services, e o First Signs 

Program, desenvolveram o “Autism Alarm recommendations” (www.firstsigns.org), para 

prestadores de cuidados primários às crianças. Nele as indicações absolutas para o 
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encaminhamento imediato ao especialista em desenvolvimento incluem ausência de 

gestos e/ou balbucio aos 12 meses, ausência de palavras isoladas aos 16 meses, 

ausência de frases espontâneas (não ecolálicas), com pelo menos duas palavras, aos 24 

meses e a perda ou regressão de qualquer linguagem ou habilidade social em qualquer 

idade (Spence, Sharifi e Wiznitzer, 2004). 

 

 O diagnóstico precoce é fundamental, uma vez que há evidencias crescentes de 

que, com a intervenção adequada iniciada precocemente, a evolução no desenvolvimento 

se dá com maior rapidez nas crianças com distúrbios incluídos no Espectro do Autismo 

(Lampreia, 2008). O diagnóstico correto e apropriado não apenas facilita o planejamento 

terapêutico para um melhor desenvolvimento, mas também favorece o apoio necessário 

às famílias. 

 

 Existem diversos instrumentos para triagem de Autismo. Apesar de nenhuma 

dessas ferramentas ser utilizada em larga escala, elas se mostraram  eficientes e capazes 

de identificar as crianças portadoras destes distúrbios por volta dos 18 meses (Lord, 

Mcgee, 2001), como o The Checklist for Autism in Toddlers (CHAT) (Baron-Cohen, Allen, 

Gilberg, 1992; Baron-Cohen, Cox, Baird et al, 1996),  o modified CHAT (Robins, Fein, 

Barton et al 2001) e o Pervasive Developmental Disorders Screening Test (PDDST) 

(SIEGEL, 1998). Além de outras ferramentas mais comumente utilizadas para o 

diagnóstico dos Transtornos Invasivos do Desenvolvimento, como o The Social 

Communication Questionnaire (SCQ) (Rutter, Bailey, Lord 2003), a Childhood Autism 

Rating Scale (CARS) (Schopler, Reichler, De Vellis et al, 1980), a Gilliam Autism Rating 

Scale (GARS) (Gilliam, 1997), o The Behavioral Summarized Evaluation (Stone, Hogan 

1993), o The Behavioral Summarized Evaluation (Stone, Hogan 1993) e os considerados 

padrões  ouro para o diagnóstico de Autismo, como o The Autism Diagnostic Interview-

Revised (ADI-R) (Lord, Rutter, Le Couter, 1994) e o The Autism Diagnostic Observation 

Scale (ADOS) (Lord, Risi, Lambrecht et al 2000). 

 

As técnicas utilizadas para avaliação devem ter como objetivo específico o 

diagnóstico diferencial e questões sobre o aperfeiçoamento das funções comunicativas, 

uma vez que a linguagem ocupa um papel fundamental na descrição do Espectro do 

Autismo (Fernandes, 2000) e a consideração da perspectiva funcional do seu uso vai 

além das funções e dos meios comunicativos expressos, levando-se em conta o contexto 
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em que a comunicação ocorre. O estabelecimento de critérios de avaliação para a 

padronização dos dados encontrados é de grande importância para a efetivação das 

técnicas terapêuticas a serem propostas (Fernandes 2003).   

 

O Differential Assessment of Autism and Other Developmental Disorders (DAADD) 

(Gail, Lynn, 2003) foi criado para discriminar, a partir dos comportamentos das crianças, 

os distúrbios específicos do desenvolvimento, entre eles o Autismo, a Síndrome de Rett, 

Síndrome de Asperger, os Transtornos Invasivos do Desenvolvimento não Especificados, 

a Apraxia, o Retardo Mental e a categoria Outras Síndromes.  

 

O DAADD (Gail, Lynn, 2003) é um instrumento de avaliação, composto por três 

protocolos, designados para crianças entre 2 a 4 anos de idade, 4 a 6 e 6 a 8 anos, que 

analisa seis áreas do desenvolvimento: linguagem, pragmática, sensorial, motora, física e 

comportamental. 
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1.1Objetivo 

O objetivo desse estudo é caracterizar um grupo de 45 crianças e adolescentes com 

diagnósticos do Espectro do Autismo. 

1.1.1 Objetivos Específicos 

Verificar a eficácia do DAADD enquanto proposta para um diagnóstico diferencial 

para a população estudada. 

Definir as variações do Espectro do Autismo na população estudada. 

Comparar a variação obtida no DAADD com o diagnóstico médico dos sujeitos. 

 

1.2 Hipótese 

O instrumento DAADD é útil para um diagnóstico diferencial dentro dos Distúrbios 

do Espectro do Autismo, sendo capaz de identificar diferentes quadros clínicos e 

variações individuais. 
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1.3 Método 

1.3.1 Material e Procedimento 

O Differential Assessment of Autism and Other Developmental Disorders (DAADD), 

desenvolvido por Richard e Calvert (2003), é composto por três protocolos que foram 

criados para distinguir os distúrbios específicos do desenvolvimento, entre eles o Autismo, 

a síndrome de Rett (SR), a Síndrome de Asperger (AS), os Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento sem outra especificação (TID-SOE), a Apraxia, o Retardo Mental (RM) e  

Outras Síndromes (OS). 

 

Pelo fato do Laboratório de Investigação Fonoaudiológica nos Distúrbios do 

Espectro do Autismo (LIFDEA) fazer atendimento especificamente para pacientes 

incluídos no Espectro do Autismo, para este estudo não foram utilizadas as categorias de 

outras patologias trazidas pelos protocolos (Apraxia, Retardo Mental e a categoria Outras 

Síndromes)  por não fazerem parte dos Transtornos Invasivos do Desenvolvimento 

conforme o DSM-IV  (2002)  ou a CID 10 (OMS, 2003). 

 

Este instrumento possibilita a aplicação de quatro formas distintas: entrevista com as 

terapeutas, entrevista com os pais, acesso direto ou observação de filmagens. 

 

Por ser um instrumento com dados técnicos, extenso e detalhado, a aplicação foi 

realizada através de entrevista com as terapeutas responsáveis por cada sujeito. Todas 

as terapeutas são fonoaudiólogas pós-graduandas e  atendiam com os sujeitos há pelo 

menos um ano, tempo considerado suficiente para fornecer as devidas informações 

solicitadas no DAADD. 

 

Durante a entrevista, a pesquisadora leu as perguntas do protocolo em inglês e as 

reproduziu verbalmente em português para cada terapeuta. As entrevistas tiveram em 

media 25 minutos para a aplicação do protocolo. Antes da realização das entrevistas a 

pesquisadora estudou o livro explicativo que acompanha os protocolos no qual há um 

capitulo que traz, para cada pergunta do instrumento, uma explicação sobre a mesma, 

como mostram os exemplos no Quadro 1.1. 
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Quadro 1.1 – Exemplos da explicação contidas no livro que acompanha o 

instrumento DAADD. 

L1 – Ecolalia A criança repete verbalizações que ouve em seu ambiente. 

Podem ser imediatas, quando repetem assim que ouvem ou 

tardias, quando ouviu algo anteriormente, memorizou e 

reproduz em outro momento.  

P6 – Brincadeiras 

repetitivas 

Toda criança tem sua brincadeira ou rotina favorita. No 

entanto se os padrões de atividades freqüentes são mantidas 

por muito tempo significa que a criança está tendo 

brincadeiras repetitivas.  

S2 – Comportamento 

motor auto estimulatório 

Comportamento motor auto estimulatório são rítmicos e 

repetitivos. Crianças com esse tipo de comportamento o 

apresentam com bastante intensidade e freqüência. Exemplos 

típicos: flapping de mãos, pular, beliscar dedos, face, entre 

outros. 

M9 – Pobre percepção 

do corpo no espaço.  

A criança com atrasos neurológicas e sensoriais  nem sempre 

é capaz de integrar seu corpo no espaço. Freqüentemente 

esbarra em objetos pois tem dificuldade em perceber as 

distancias.  

MP5 – Ansiedade 

elevada 

O comportamento nervoso e preocupado é norma para essas 

crianças. Esse estado de ansiedade as vezes acompanham 

características físicas, alguns mordem os dedos, esfregam 

partes do corpo ou do rosto. 

B11 – Pobre memória 

de curto prazo 

Algumas crianças com atraso no desenvolvimento 

demonstram memórias incríveis para detalhes enquanto 

outras não são capazes de cruzar a sala seguindo a direção 

que os pais dão. A incapacidade de reter informação por 

tempo suficiente para dar uma resposta sugerem a falta de 

memória de curto prazo.   

 

 

O DAADD (Gail, Lynn, 2003) tem como objetivo analisar seis áreas do 

desenvolvimento: linguagem, pragmática, sensorial, motora, física e comportamental. 

Para cada área o instrumento traz entre 10 e 25 questões a respeito de comportamentos 
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que a criança pode apresentar. A entrevistadora fez as perguntas às terapeutas e, se 

essas confirmassem que se aplicava à criança, o item era marcado, lembrando que, 

conforme os autores indicam, quando o comportamento foi observado apenas uma vez 

não foi considerado atípico. Além disso, nem todas as perguntas são aplicáveis a todas as 

patologias; nesses casos, o espaço reservado para a resposta está preenchido com a cor 

cinza.  

 

Os dados obtidos foram pontuados e transferidos para um banco de dados, de 

acordo com as ocorrências dos comportamentos apresentados. Esses dados foram 

agrupados e colocados em porcentagem com o intuito de caracterizar essa população e 

verificar as maiores ocorrências. 

 

No final, foi feita a soma das ocorrências de respostas em cada patologia e 

determinada  a porcentagem, com o objetivo de estabelecer qual o diagnostico diferencial 

atribuído a cada sujeito. O Quadro 1.2 mostra as questões abordadas no instrumento 

conforme as explicações do capitulo que acompanha os protocolos. 

 

Quadro 1.2- Questões referentes ao DAADD. 

LINGUAGEM AUTISMO SR  SA 
TID – 
SOE APRAXIA RM  OS 

L1 Ecolalia               

L2 Perseveração verbal               

L3 Apraxia               

L4 auto-regulatório verbal               

L5 Hiperlexia (fascinação por 
letras e números)               
L6 TOC (interesses restritos 
verbais)               
L7 Falta de pronomes 
pessoais               

L8 Estrutura telegráfica               
L9 Pobre vocabulário 
funcional               
L10 Bom conceito de 
conhecimentos               

L11 Rotinas verbais               

L12 Fala pedante               

L13 Linguagem receptiva 
proporcional para a idade               

L14 Linguagem receptiva 
com discrepância significante               

L15 vocabulário, sintaxe e 
fonologia bem desenvolvidas               

L16 Habilidades pré 
acadêmicas proporcional               
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para idade 

L17 Habilidades pré 
acadêmicas discrepância 
significante               
L18 Utiliza comunicação 
gestual               

L19 Pobre habilidade de 
imitação verbal               
L20 Excessivamente 
animado para produções 
verbais               

L21 Declínio abrupto no uso 
das palavras (15-24 meses)               
L22 Não domínio das 
habilidades de conversação 
emergentes                

L23 Uso freqüente da 
expressão "Eu não sei."               

L24 Uso de linguagem 
genérica               

L25 Inconsistente em 
padrões de aprendizagem               

 

PRAGMÁTICA/SOCIAL AUTISMO SR SA 
TID – 
SOE APRAXIA RM OS 

P1 Falta de brincadeira 
funcional               
P2 Pobre atenção 
compartilhada               
P3 Contato de olho 
insuficiente               

P4 Respostas adequadas a 
estímulos ambientais               
P5 Pobre resposta quando 
chamado               

P6 Brincadeira repetitivo               

P7 Brincadeira isolada                
P8 Preferência por Tv e 
vídeo               
P9 Baixa responsividade 
para ordens               

P10 Mínima expressão facial, 
sorri pouco               
P11 Dificuldade para prestar 
atenção               
P12 Afetuoso com parentes e 
irmãos               

P13 Evita interação               
P14 Indiferente quanto ao 
ambiente               
P15 Comportamento 
Ritualístico               
P16 Pobre sensibilidade 
emocional               
P17 Adulto específico para 
interação               
P18 Apenas subinicía a 
interação               
P19 Pobre habilidades 
adaptativas               
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SENSORIAL  AUTISMO SR SA 
TID – 
SOE APRAXIA RM OS 

S1 Audição adequada 
(perceptível)               

S2 Comportamento motor 
auto-estimulatório               
S3 Hipersensibilidade 
auditiva               

S4 Tato sensível               
S5 Interesse em estimulação 
oral               

S6 Resposta mínima a dor               
S7 Escolhe padrões 
alimentares               

S8 Padrão de movimentos 
circulares ou giratórios               

S9 Necessidades sensoriais 
sem interrupções               
S10 Visão periférica, visão 
lateral               

 

MOTOR (GROSSO/FINO) AUTISMO SR SA 
TID – 
SOE APRAXIA RM OS 

M1 Desajeitado               

M2 Postura hipotônica               

M3 Disfagia               

M4 Anda em circunferência               

M5 Desenvolvimento motor 
fino inconsistente               
M6 Movimentos em câmera 
lenta               

M7 Habilidades motoras 
perceptivas prejudicadas               

M8 Perseveração em 
movimentos motores               

M9 Pobre percepção do 
corpo no espaço               

M10 Marcha anormal               

M11 Lesões constantes               

M12 Diferença postural               
 

MÉDICA/FÍSICA AUTISMO SR SA 
TID – 
SOE APRAXIA RM OS 

MP1 Dificuldade para regular 
comportamento               

MP2 Não treinado para uso 
do banheiro               

MP3 Saúde geral               

MP4 Fisicamente atraente               

MP5 Ansiedade elevada               

MP6 Sempre em movimento               

MP7 Apreensões               

MP8 Distúrbios de sono               

MP9 Disfunções respiratórias               
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MP10 Problemas auditivos               
MP11 Participação médica 
mínima               

MP12 Dismórficos               
MP13 Extremos como um 
bebê                
MP 14 Dificuldades no 
hemisfério direito               

MP 15 Desordem emocional                
 

COMPORTAMENTO AUTISMO SR SA 
TID – 
SOE APRAXIA RM OS 

B1 Explosões verbais (gritos 
e birras)               
B2 Resistência para 
mudanças               

B3 Transições pobres               

B4 Interesse tangencial               

B5 Tendência a 
obsessividade compulsiva               

B6 Rotina limitada               

B7 Perfeccionista               
B8 Disposto a experimentar 
novidades               

B9 Fantasia, imaginário               

B10 Fascinação por funções 
mecânicas               
B11 Fascinação por vídeo, 
Tv, música               

B12 Explora o ambiente               
B13 Pobre memória a curto 
prazo               

B14 Resistente à ajuda               

B15 Desorganizado               
 

 

1.3.1 Análise dos dados 

 

Os resultados foram comparados entre si através da Análise de Variância – Anova. 

O nível de significância adotado foi 0,05 (5%). Nas situações onde houve diferença 

significativa foi aplicado o teste T-Student para a análise do par de variáveis significativas, 

considerando o item prevalente. O Teste de Jonckheere-Terpstra, foi aplicado com o 

intuito de verificar possíveis diferenças entre os três grupos estudados, quando 

comparados concomitantemente. Por fim, o Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon, 

teve o intuito de verificar possíveis diferenças entre as áreas estudadas. Com o intuito de 

verificar possíveis diferenças entre os pares de patologias dentro das seis áreas 

abordadas no instrumento foi aplicado o teste o Teste de Qui-quadrado para Proporções. 
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1.4 Resultados 

 

A Tabela 1.1 mostra a maior ocorrência de respostas conforme os distúrbios do 

desenvolvimento investigados. 

 

Dentre os 15 sujeitos do G1, nove apresentaram maior ocorrência de respostas para 

o diagnóstico de SR, enquanto quatro apresentaram respostas para Autismo e dois para 

SA. Essa grande ocorrência para a SR pode ser devido à pouca idade dos sujeitos, que 

amplia a dificuldade de diferenciá-la do Autismo, especialmente devido ao número de  

questões a repeito do desenvolvimento motor incluídas no protocolo.  

 

Para os G2 e G3 as variações foram semelhantes, no G2, 13 sujeitos apresentaram 

pontuação maior para Autismo e dois sujeitos com SR e no G3, 10 sujeitos obtiveram 

pontuação indicando Autismo e cinco indicando SA. Todas essas diferenças são 

estatisticamente significativas. 

 

Tabela 1.1 – Distribuição dos diagnósticos obtidos no DAADD.  

 

Grupos Diagnóstico Número de Ocorrências p-valor 

G1 Autismo 4 0,04 

SR 9 

SA 2 

G2 Autismo 13 <0,0001 

SR 2 

G3 Autismo 10 0,007 

SA 5 

 

 

Esses dados indicam que conforme aumenta a idade, a tendência é que o 

questionário caracterize melhor as possibilidades de diagnóstico diferencial entre os DEA.  

 

Na Tabela 1.2 podemos observar a relação de concordância entre o diagnóstico 

médico e o diagnóstico obtido no DAADD. 
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Tabela 1.2 – Relação entre o diagnóstico médico e o diagnostico no DAADD.  

 Grupos 

 G1 G2 G3 

Concordantes 2 10 10 

Discordantes 13 5 5 

p-valor <0,0001 0,007 0,007 

 

Os dados apresentados foram caracterizados em relação à concordância das 

respostas; só foram considerados concordantes diagnósticos iguais ou, quando não 

compreendidos no DAADD, foram considerados em relação à similaridade. 

 

No G1, os dados apresentaram maioria significativa para discordância. Esse dado 

evidencia que quanto mais novas as crianças, maior é dificuldade de caracterização do 

quadro, sendo que o DAADD leva mais em consideração as habilidades motoras 

deficitárias. 

 

No G2 houve significativamente mais concordâncias, evidenciando que conforme 

aumenta a idade, aumenta a possibilidade de caracterização e concordância entre os 

diagnósticos. 

 

No G3 houve também significativamente mais concordâncias . Esse dado evidencia 

que a especificidade também aumenta com o aumento da idade, já que os resultados 

encontrados estão todos dentro do Espectro do Autismo segundo o DSM-IV. 

 

Quando comparamos as áreas do questionário, a idade também é uma variável 

determinante, como pode ser observado na tabela abaixo, que traz a comparação entre 

os grupos em relação as áreas do DAADD para as variáveis que tiveram diferenças 

estatísticas significativas. 

 

Tabela 1.3 – Comparação entre os grupos em relação às áreas do DAADD. 

Variável Grupo N Média 
Desvio-

padrão 
Sig. (p) 

DA LGG G1 15 24,00% 24,27% 0,022 
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Variável Grupo N Média 
Desvio-

padrão 
Sig. (p) 

SA G2 15 25,56% 19,02% 

G3 15 40,61% 26,59% 

Total 45 30,05% 24,18%  

DA PRAG 

AUT 

G1 15 74,67% 11,60% 

0,004 G2 15 57,25% 18,26% 

G3 15 47,08% 30,33% 

Total 45 59,67% 23,97%  

DA PRAG 

RETT 

G1 15 79,56% 11,67% 

0,012 G2 15 57,92% 18,22% 

G3 15 56,36% 34,74% 

Total 45 64,61% 25,45%  

DA PRAG 

SA 

G1 15 75,83% 9,99% 

0,016 G2 15 52,59% 18,53% 

G3 15 56,19% 29,31% 

Total 45 61,54% 22,83%  

DA PRAG 

TS 

G1 15 75,42% 10,15% 

< 0,001 G2 15 46,67% 17,99% 

G3 15 33,33% 48,80% 

Total 45 51,81% 34,77%  

DA SENS 

AUT 

G1 15 56,30% 29,24% 

0,017 G2 15 34,81% 20,52% 

G3 15 35,56% 31,48% 

Total 45 42,22% 28,68%  

DA SENS 

RETT 

G1 15 56,30% 29,24% 

0,037 G2 15 34,81% 20,52% 

G3 15 39,05% 32,61% 

Total 45 43,39% 28,85%  

DA SENS 

SA 

G1 15 55,83% 30,57% 
0,012 

G2 15 23,33% 22,54% 
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Variável Grupo N Média 
Desvio-

padrão 
Sig. (p) 

G3 15 28,33% 28,14% 

Total 45 35,83% 30,33%  

DA SENS 

TS 

G1 15 56,30% 29,24% 

< 0,001 G2 15 24,00% 20,28% 

G3 15 13,33% 35,19% 

Total 45 31,21% 33,73%  

Total 45 32,59% 39,88%  

DA MOT 

AUT 

G1 15 62,22% 47,75% 

0,027 G2 15 28,00% 23,66% 

G3 15 24,44% 29,16% 

Total 45 38,22% 38,35%  

DA MOT 

TS 

G1 15 38,10% 30,38% 

< 0,001 G2 15 0,00% 0,00% 

G3 15 0,00% 0,00% 

Total 45 12,70% 24,97%  

DA MED 

SA 

G1 15 49,33% 21,87% 

0,005 G2 15 38,33% 26,50% 

G3 15 25,33% 19,22% 

Total 45 37,67% 24,32%  

Sendo: DA – DAADD; SA – Síndrome de Asperger; TS – Transtorno Invasivo do Desenvolvimento sem outras 

especificações; AUT – Autismo; RETT – Síndrome de Rett; LGG – Linguagem; PRAG – Pragmática; SENS – Sensorial; 

MOT – Motor; MED – Médico.  

 

A área Linguagem no DAADD apresentou diferença significativa quando comparada 

entre os grupos no diagnóstico SA. Esses dados evidenciam que com a progressão da 

idade as características da linguagem são mais determinantes para o diagnóstico 

diferencial. 

 

No item Pragmática, a comparação entre os grupos foi estatisticamente significativa 

em todos os diagnósticos incluídos no Espectro do Autismo, evidenciando a diferença 

nesses aspectos em relação à idade. 
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Vale ressaltar que no item Comportamento não há diferença significativa entre os 

diagnósticos inseridos no Espectro do Autismo; esse dado mostra que as alterações de 

comportamento estão sempre evidentes, independentemente da idade. 

 

Quando comparamos as áreas do DAADD individualmente, nas mais relevantes 

para o trabalho fonoaudiológico (linguagem e pragmática), podemos observar relações 

importantes dentro dos grupos, esses dados estão sintetizados na Tabela 1.4. 

 

Tabela 1.4 – Comparação das áreas: linguagem e pragmática G1. 

Par de Variáveis n Média 
Desvio-

padrão 
Mínimo Máximo 

Percentil 

25 

Percentil 50 

(Mediana) 

Percentil 

75 
Sig. (p) 

LING Autismo 15 48,44% 13,21% 33,33% 80,00% 40,00% 46,67% 53,33% 
0,001 

PRAG Autismo 15 74,67% 11,60% 60,00% 100,00% 66,67% 73,33% 80,00% 

LING Rett 15 54,44% 11,73% 41,67% 83,33% 41,67% 50,00% 58,33% 
0,001 

PRAG Rett 15 79,56% 11,67% 66,67% 100,00% 66,67% 80,00% 86,67% 

LING Asperger 15 24,00% 24,27% 0,00% 80,00% 6,67% 13,33% 33,33% 
0,001 

PRAG Asperger 15 75,83% 9,99% 62,50% 93,75% 68,75% 75,00% 81,25% 

LING TID-SOE 15 43,14% 12,31% 29,41% 70,59% 35,29% 41,18% 47,06% 
0,001 

PRAG TID-SOE 15 75,42% 10,15% 62,50% 93,75% 68,75% 75,00% 81,25% 

Sendo: LING – Linguagem, TID – SOE - Transtorno Invasivo do Desenvolvimento sem outras especificações, PRAG – 

Pragmática 

 

No G1 pudemos observar diferença significativa em todos os diagnósticos, o que 

mostra que o déficit em Pragmática é mais evidente do que em  Linguagem. 

 

 

Tabela 1.5 – Comparação das áreas: linguagem e pragmática G2. 

Par de Variáveis N Média 
Desvio-

padrão 
Mínimo Máximo 

Percentil 

25 

Percentil 50 

(Mediana) 

Percentil 

75 
Sig. (p) 

LING Autismo 15 50,77% 11,92% 23,08% 69,23% 38,46% 53,85% 61,54% 
0,155 

PRAG Autismo 15 57,25% 18,26% 23,53% 88,24% 41,18% 58,82% 70,59% 

LING SR 15 61,33% 17,27% 20,00% 80,00% 50,00% 70,00% 70,00% 0,333 
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Par de Variáveis N Média 
Desvio-

padrão 
Mínimo Máximo 

Percentil 

25 

Percentil 50 

(Mediana) 

Percentil 

75 
Sig. (p) 

PRAG SR 15 57,92% 18,22% 25,00% 93,75% 43,75% 56,25% 68,75% 

LING SA 15 25,56% 19,02% 8,33% 75,00% 8,33% 25,00% 33,33% 
0,008 

PRAG SA 15 52,59% 18,53% 22,22% 77,78% 44,44% 44,44% 77,78% 

LING TID-SOE 15 14,44% 15,26% 0,00% 50,00% 0,00% 16,67% 16,67% 
0,001 

PRAG TID-SOE 15 46,67% 17,99% 20,00% 80,00% 40,00% 40,00% 60,00% 

Sendo: LING – Linguagem, TID – SOE - Transtorno Invasivo do Desenvolvimento sem outras especificações, PRAG – 

Pragmática 

 

No G2, apenas no diagnóstico SR  a Linguagem está mais comprometida do que a 

Pragmática; em todos os outros diagnósticos, que estão incluídos no Espectro do 

Autismo,  a Pragmática aparece como a área mais deficitária.  

 

Tabela 1.6 – Comparação das áreas: linguagem e pragmática G3. 

Par de Variáveis n Média 
Desvio-

padrão 
Mínimo Máximo 

Percentil 

25 

Percentil 50 

(Mediana) 

Percentil 

75 
Sig. (p) 

LING Autismo 15 48,44% 13,21% 33,33% 80,00% 40,00% 46,67% 53,33% 
0,001 

PRAG Autismo 15 74,67% 11,60% 60,00% 100,00% 66,67% 73,33% 80,00% 

LING SR 15 54,44% 11,73% 41,67% 83,33% 41,67% 50,00% 58,33% 
0,001 

PRAG SR 15 79,56% 11,67% 66,67% 100,00% 66,67% 80,00% 86,67% 

LING SA 15 24,00% 24,27% 0,00% 80,00% 6,67% 13,33% 33,33% 
0,001 

PRAG SA 15 75,83% 9,99% 62,50% 93,75% 68,75% 75,00% 81,25% 

LING TID-SOE 15 43,14% 12,31% 29,41% 70,59% 35,29% 41,18% 47,06% 
0,001 

PRAG TID-SOE 15 75,42% 10,15% 62,50% 93,75% 68,75% 75,00% 81,25% 

Sendo: LING – Linguagem, TID – SOE - Transtorno Invasivo do Desenvolvimento sem outras especificações, PRAG – 

Pragmática 

 

No G3 também houve diferenças significativas para todos os diagnósticos, 

apresentando a Pragmática como a área com maior comprometimento em relação à 

Linguagem.  

 

Pelo fato do questionário ser bastante extenso e com muitas variáveis percebeu-se 

a necessidade de investigar o próprio instrumento.  
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Com o intuito de verificar possíveis diferenças entre os pares de patologias dentro 

das seis áreas abordadas no instrumento foi aplicado o teste o Teste de Qui-quadrado 

para Proporções. 

 

Tabela 1.7 - Comparação entre os pares de patologias no DAADD G1. 

Par de 

Patologias 

Área 

LINGU

AGEM 

PRAGM

ÁTICA / 

SOCIAL 

SENSO

RIAL 

MOTOR 

(GROSSO

/FINO) 

MÉDI

CA / 

FÍSIC

A 

COMPORTA

MENTO 

Total de 

ocorrências 

possíveis 2 

a 4 anos 

Autismo X SR 0,561 > 0,999 > 0,999 0,669 0,818 0,818 0,931 

Autismo X SA > 0,999 0,857 0,808 0,827 0,818 0,669 0,735 

Autismo X TID-

SOE 
0,723 0,857 > 0,999 0,460 

> 

0,999 
0,827 0,932 

Autismo X 

Apraxia 
0,427 0,010 0,133 < 0,001 0,614 0,669 0,004 

Autismo X RM  0,206 0,125 0,046 0,818 0,429 0,302 0,008 

Autismo X OS  0,561 0,478 0,614 > 0,999 
> 

0,999 
0,635 0,537 

SR X SA  0,561 0,857 0,808 0,835 
> 

0,999 
0,508 0,671 

SR X TID-SOE 0,346 0,857 > 0,999 0,234 0,818 0,653 0,864 

SR X Apraxia 0,835 0,010 0,133 < 0,001 0,460 0,508 0,005 

SR X RM 0,508 0,125 0,046 0,508 0,302 0,429 0,010 

SR X OS  > 0,999 0,478 0,614 0,669 0,818 0,808 0,595 

SA X TID-SOE 0,723 > 0,999 0,808 0,334 0,818 0,835 0,800 

SA X Apraxia 0,427 0,005 0,221 < 0,001 0,460 > 0,999 0,001 

SA X RM 0,206 0,083 0,091 0,653 0,302 0,134 0,002 

SA X OS 0,561 0,593 0,796 0,827 0,818 0,361 0,339 

TID-SOE X 

Apraxia 
0,246 0,005 0,133 < 0,001 0,614 0,835 0,003 
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TID-SOE X RM 0,099 0,083 0,046 0,614 0,429 0,205 0,006 

TID-SOE X OS 0,346 0,593 0,614 0,460 
> 

0,999 
0,486 0,482 

Apraxia X  RM 0,653 0,392 0,703 < 0,001 0,781 0,134 0,823 

Apraxia X OS 0,835 0,001 0,347 < 0,001 0,614 0,361 0,024 

RM X OS 0,508 0,023 0,168 0,818 0,429 0,589 0,043 

Sendo: SR – Síndrome de Rett; SA – Síndrome de Asperger;  

TID – SOE - Transtorno Invasivo do Desenvolvimento sem outras especificações; RM – Retardo Mental; OS – Outras 

Síndromes. 

 

A Tabela 1.7 mostra que não houve diferença  significativa entre as possíveis 

respostas para os pares de patologias incluídas nos DEA em nenhuma área abordada 

pelo instrumento no G1. As diferenças estatisticamente significativas apenas aparecem 

entre algumas patologias incluídas nos DEA e nas demais, fora desse espectro. Assim, 

esse questionário pode ser sensível para identificar os quadros dos DEA em relação aos 

que não compõem o espectro.  

 

A área da Pragmática é a que mais mostra diferença entre os pares de patologias, 

diferenciando as crianças incluídas nos DEA das demais. O teste pode não ter sido 

sensível nas outras áreas uma vez que as patologias não incluídas nos DEA, que são 

abordadas no questionário, também podem ter alterações em áreas que não a 

pragmática. 

  

Tabela 1.8 - Comparação entre os pares de patologias no DAADD G2. 

Par de 

Patologias 

Área 

LINGU

AGEM 

PRAGM

ÁTICA/S

OCIAL 

SENSO

RIAL 

MOTOR 

(GROSSO

/FINO) 

MÉDI

CA/FÍ

SICA 

COMPORTA

MENTO 

Total de 

ocorrências 

possíveis 4 

a 6 anos 

Autismo X SR 0,528 0,862 > 0,999 0,827 
> 

0,999 
0,334 0,537 

Autismo X SA 0,841 0,099 0,429 0,635 0,221 > 0,999 0,094 

Autismo X TID- 0,084 0,002 0,265 < 0,001 0,091 > 0,999 < 0,001 
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SOE 

Autismo X 

Apraxia 
0,010 0,002 < 0,001 < 0,001 0,221 0,653 < 0,001 

Autismo X RM 0,160 0,009 0,046 0,076 0,392 0,205 < 0,001 

Autismo X OS 0,386 0,009 0,065 0,818 0,796 0,334 0,027 

SR X SA 0,669 0,145 0,429 0,486 0,221 0,334 0,294 

SR X TID-SOE 0,302 0,005 0,265 < 0,001 0,091 0,334 0,001 

SR X Apraxia 0,076 0,005 < 0,001 < 0,001 0,221 0,614 < 0,001 

SR X RM 0,460 0,017 0,046 0,041 0,392 0,781 < 0,001 

SR X OS 0,818 0,017 0,065 0,653 0,796 > 0,999 0,116 

SA X TID-SOE 0,134 0,265 0,762 < 0,001 0,703 > 0,999 0,021 

SA X Apraxia 0,021 0,265 0,007 < 0,001 
> 

0,999 
0,653 0,001 

SA X RM 0,234 0,429 0,289 0,221 0,737 0,205 < 0,001 

SA X OS 0,508 0,429 0,375 0,808 0,347 0,334 0,607 

TID-SOE X 

Apraxia 
0,519 > 0,999 0,028 > 0,999 0,703 0,653 0,332 

TID-SOE X RM 0,781 0,762 0,465 < 0,001 0,465 0,205 < 0,001 

TID-SOE X OS 0,429 0,762 0,595 < 0,001 0,168 0,334 0,077 

Apraxia X RM 0,347 0,762 0,248 < 0,001 0,737 0,429 0,001 

Apraxia X OS 0,133 0,762 0,048 < 0,001 0,347 0,614 0,005 

RM X OS 0,614 > 0,999 0,745 0,133 0,558 0,781 < 0,001 

Sendo: SR – Síndrome de Rett; SA – Síndrome de Asperger;  

TID – SOE - Transtorno Invasivo do Desenvolvimento sem outras especificações; RM – Retardo Mental; OS – Outras 

Síndromes. 

 

Para o G2, na Tabela 1.8, com o nível de significância de 5% (0,050), pode-se 

verificar que houve diferença significativa entre as possibilidades de repostas para os 

pares de patologias entre Autismo X TID-SOE e SR X TID-SOE na área 

pragmática/social. Para a área Motor, além dos dois pares acima, ainda foi encontrada 

diferença significativa no par referente à SA X TID-SOE.  
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Assim pode-se dizer que, das possíveis respostas ao instrumento utilizado, apenas 

a variável TID-SOE é  significativamente diferente em todas as variáveis. Para os pares 

de patologias incluídas nos DEA e as não incluídas, as diferenças encontradas foram 

ainda maiores do que no G1.  

 

Tabela 1.9 - Comparação entre os pares de patologias no DAADD G3. 

   Par de 

Patologias 

Área 

LINGU

AGEM 

PRAGM

ÁTICA/S

OCIAL 

SENSO

RIAL 

MOTOR 

(GROSSO

/FINO) 

MÉDI

CA/FÍ

SICA 

COMPORTA

MENTO 

Total de 

ocorrências 

possíveis 6 

a 8 anos 

Autismo X SR 0,084 0,327 0,614 0,808 0,781 0,076 0,029 

Autismo X SA 0,682 0,041 0,133 0,614 0,558 0,669 0,082 

Autismo X TID-

SOE 
0,010 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,045 < 0,001 < 0,001 

Autismo X 

Apraxia 
0,035 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,168 0,076 < 0,001 

Autismo X RM 0,084 < 0,001 < 0,001 0,133 0,045 0,002 < 0,001 

Autismo X OS 0,261 < 0,001 0,133 0,808 0,781 0,021 < 0,001 

SR X SA 0,205 0,334 0,347 0,796 0,762 0,021 0,669 

SR X TID-SOE 0,519 < 0,001 0,001 < 0,001 0,102 0,094 < 0,001 

SR X Apraxia 0,762 0,001 < 0,001 < 0,001 0,289 > 0,999 < 0,001 

SR X RM > 0,999 < 0,001 0,001 0,221 0,102 0,386 < 0,001 

SR X OS 0,589 < 0,001 0,347 > 0,999 
> 

0,999 
0,703 0,151 

SA X TID-SOE 0,041 0,001 0,094 < 0,001 0,209 < 0,001 < 0,001 

SA X Apraxia 0,106 0,045 < 0,001 < 0,001 0,465 0,021 < 0,001 

SA X RM 0,205 0,001 0,094 0,347 0,209 < 0,001 < 0,001 

SA X OS 0,486 0,001 > 0,999 0,796 0,762 0,004 0,060 

TID-SOE X 

Apraxia 
0,737 0,540 < 0,001 > 0,999 0,648 0,094 0,285 
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TID-SOE X RM 0,519 > 0,999 > 0,999 < 0,001 
> 

0,999 
0,540 0,145 

TID-SOE X OS 0,221 > 0,999 0,094 < 0,001 0,102 0,248 < 0,001 

Apraxia X RM 0,762 0,540 < 0,001 < 0,001 0,648 0,386 0,714 

Apraxia X OS 0,392 0,540 < 0,001 < 0,001 0,289 0,703 0,010 

RM X OS 0,589 > 0,999 0,094 0,221 0,102 0,648 0,030 

Sendo: SR – Síndrome de Rett; SA – Síndrome de Asperger;  

TID – SOE - Transtorno Invasivo do Desenvolvimento sem outras especificações; RM – Retardo Mental; OS – Outras 

Síndromes. 

 

A Tabela 1.9, mostra que para o G3 mais diferenças significativas foram 

encontradas. Para as variáveis Autismo X TID-SOE, em todas as áreas abordadas no 

questionário, a diferença foi significativa. O único par de patologias que não evidenciou 

diferença estatisticamente significativa para essa análise foi entre Autismo e SR, 

mostrando que nessa faixa etária há maior sensibilidade nas questões abordadas pelo 

questionário.    

 

As análises permitem dizer que, quanto mais nova a criança, mais fácil se dá a 

diferenciação entre estar incluída no Espectro do Autismo e não estar, e quanto maior a 

idade da criança mais o DAADD identifica o diagnóstico diferencial dentro dos DEA.  

  

Os dados do Quadro 1.3 indicam a proporção das médias obtidas das áreas do 

protocolo em relação aos grupos estudados. Os dados foram equilibrados entre as 

perguntas, pelos grupos, sendo estabelecida a proporção a partir das médias 

encontradas. 
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Quadro 1.3  – Proporção das médias das áreas em relação aos grupos. 

 2 a 4 4 a 6 6 a 8 p-valor 
ANOVA 

2 a 4 X           
4 a 6** 

2 a 4 X           
4 a 8** 

Linguagem 41,53 26,73 17,9 <0,001* <0,001* <0,001* 

Pragmática 65,93 30,65 19,86 <0,001* <0,001* <0,001* 

Sensorial 27,04 11,66 8,86 <0,001* <0,001* <0,001* 

Motor 21,46 10,86 9,66 0,01* 0,01* 0,009 * 

Médica Física 29,4 16,1 8,13 <0,001* <0,001* <0,001* 
Comportamento 31,53 19,02 16,47 0,05 0,06 0,01* 

*valores significativos para p< 0,05. 

** teste t-student 

  

 O Quadro 1.3 mostra que houve diferença estatisticamente significativa quando 

comparado o G1 com os demais grupos em todas as áreas. Pode-se dizer que quanto 

mais nova a criança, maior a ocorrência de respostas que podem indicar severidade.  
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1.5 Discussão 

 

O instrumento DAADD mostrou-se  útil para um diagnóstico diferencial dentro dos 

DEA para crianças a partir de 4 anos.  

 

Dos diagnósticos obtidos por meio da aplicação do  DAADD pode-se perceber 

que, quanto mais nova a criança, maior é a dificuldade para caracterização do quadro; 

conforme a idade aumenta, esta dificuldade diminui sendo a diferenciação dentro do 

espectro mais eficaz para indivíduos mais velhos, já que, conforme o aumento da idade 

aumentam as exigências de linguagem, evidenciando as características específicas da 

linguagem com diferenças entre os diagnósticos. 

 

No G1, no qual os sujeitos tem entre 2 e 4 anos de idade, o instrumento mostrou 

ser capaz de determinar apenas se a criança está ou não incluída no Espectro do 

Autismo, sendo importantíssimo, uma vez que o diagnóstico precoce é fundamental, pois 

há evidencias crescentes de que, com a intervenção adequada iniciada precocemente, a 

evolução no desenvolvimento se dá com maior rapidez nas crianças com distúrbios 

incluídos no Espectro do Autismo (Klin, 2006). 

 

Ainda no G1 o diagnóstico diferencial de SR foi o que apresentou maior ocorrência 

entre os sujeitos, fato que pode ter acontecido pelas muitas possibilidades de ocorrência 

de respostas na área de habilidades motoras. Sendo que o marcador dessa síndrome é, 

de acordo com o DSM-IV, a progressão no déficit do desenvolvimento, onde há 

desaceleração no crescimento craniano, retardo intelectual e forte associação com 

quadros convulsivos, interferindo diretamente em suas habilidades motoras (Assumpção 

2000). 

 

Conforme aumenta a idade dos sujeitos o instrumento mostra-se mais eficiente 

para maior especificidade nos diagnósticos incluídos no Espectro do Autismo. 

  

Uma vez que a linguagem ocupa um papel fundamental na descrição do Espectro 

do Autismo (Fernandes, 2000) o instrumento mostra que é facilmente identificada a 

linguagem das crianças com Síndrome de Asperger, também conforme aumenta a idade, 
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evidenciando que, conforme aumentam as exigências comunicativas as dificuldade de 

linguagem na síndrome de Asperger ficam mais evidentes. 

  

A consideração da perspectiva funcional do uso da linguagem vai além das funções 

e dos meios comunicativos expressos, levando-se em conta o contexto em que a 

comunicação ocorre (Fernandes 2000), no item Pragmática, a comparação entre os 

grupos foi estatisticamente significativa em todos os diagnósticos incluídos no Espectro do 

Autismo, evidenciando a diferença nesses aspectos em relação à idade. 

  

Quando observada a relação de concordância e discordância entre o diagnostico 

atribuído pelo médico neurologista ou psiquiatra e o resultado obtido no instrumento 

DAADD, mais uma vez pode-se dizer que quanto mais novas as crianças, maior é a 

dificuldade de caracterização do quadro, sendo que o DAADD leva mais em consideração 

as habilidades motoras deficitárias. Talvez este seja o elemento determinante do fato de 

muitos sujeitos da pesquisa para o instrumento DAADD terem recebido o diagnóstico de  

SR. 

 

A diferença estatisticamente significativa encontrada quando comparado o G1 com 

os demais grupos em todas as áreas abordadas pelo questionário mostra que quanto 

mais nova a criança, maior a ocorrência de respostas que podem indicar severidade. As 

crianças mais novas têm maior possibilidade de pontuação, mas nem sempre apresentam 

quadros mais severos. As distorções podem estar relacionadas à maior dificuldade para 

identificar as diferenças patológicas no início do desenvolvimento (Mulick e Silva, 2009). 
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Estudo II 

 

Comparação entre os resultados do Differential 

Assessment of Autism and Other Developmental Disorders 

e do Autism Behavior Checklist de crianças  no Espectro do 

Autismo. 
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Resumo 

 

Tema: O autismo pode ser considerado uma síndrome comportamental com 

etiologias múltiplas, podendo haver disfunções neurobiológicas, genéticas e déficits 

psicológicos. Diante de uma situação tão complexa, a partir da observação e do 

diagnóstico destas crianças, verifica-se a necessidade da utilização de instrumentos para 

a triagem de problemas de comportamento que possibilitem rigor na observação e no 

registro das manifestaçoes. Objetivo: Verificar a existência de comportamentos 

característicos de diferentes quadros incluídos no Espectro do Autismo identificados 

segundo o Differential Assessment of Autism and Other Developmental Disorders e o 

Autism Behavior Checklist. Método: Participaram dessa pesquisa 45 indivíduos e suas 

respectivas terapeutas. Por ser um instrumento com dados técnicos, extenso e detalhado, 

a aplicação do Differential Assessment of Autism and Other Developmental Disorders foi 

realizada através de entrevista com as terapeutas responsáveis pela atendimento de cada 

sujeito. Todas as terapeutas são fonoaudiólogas pós-graduandas e atendiam os sujeitos 

há pelo menos um ano, tempo considerado suficiente para fornecer as devidas 

informações solicitadas no Differential Assessment of Autism and Other Developmental 

Disorders. Os dados referentes ao Autism Behavior Checklist foram  retirados dos 

protocolos dos sujeitos, registrados no acervo do Laboratório de Investigação 

Fonoaudiológica nos Distúrbios do Espectro do Autismo da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, uma vez que ele é regularmente aplicado a todos os 

pacientes durante o processo de avaliação anual. Resultados: Apesar de os protocolos 

serem mais concordantes conforme aumentam as idades, por faixa etária o DAADD se 

mostra mais sensível, enquanto o ABC é mais específico apenas para as crianças mais 

velhas. 
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2. Introdução  

 

Nas últimas décadas, a intervenção terapêutica fonoaudiológica tem sido enfatizada 

como um modo de adequação social do comportamento comunicativo, possibilitando 

melhor inclusão da criança autista em seu meio social (Tamanaha, Perissinoto, Chiari, 

2008, Fernandes, Cardoso, et al 2008, Gonçalves e Castro, 2013).  

 

 O autismo pode ser considerado uma síndrome comportamental com etiologias 

múltiplas podendo haver disfunções neurobiológicas, genéticas e déficits psicológicos 

como base para os déficits cognitivos encontrados nesta patologia (Gillberg, 1990, Baron-

Cohen & Bolton, 1993; Batley, Phillips e Rutter, 1996; Rutter, 2005, Dworzynski, Happé, 

Bolton, & Ronald, 2009, David & cols., 2010, Spek, Scholte, & van Berckelaer-Onnes, 

2010). 

 

 A partir do momento em que o autismo deixou de ser considerado uma psicose 

(Ritvo, 1976), passando a ser enquadrado dentro dos transtornos invasivos do 

desenvolvimento, os autores que o estudam procuram delinear critérios diagnósticos 

através da observação e descrição clínica de casos, fornecendo características 

comportamentais e psicológicas observadas nas crianças. A partir dessas características 

comportamentais, foi possível classificar a gravidade e elaborar diversos instrumentos de 

mensuração ou escalas de avaliação (Rutter, 2005, Matson, Nebel-Schwalm, Matson, 

2006, Reichow & Volkmar, 2010). 

 

O conceito de Distúrbios do Espectro do Autismo (DEA) tem sido proposto como 

uma forma de incluir os diversos distúrbios globais de desenvolvimento numa perspectiva 

articulada que inclui a complexa inter-relação entre os diversos quadros clínicos 

(Fernandes, Miilher, 2008). Isso não descarta a necessidade de haver diagnósticos 

diferenciais dentro desses quadros como sugerem alguns autores.  Segundo aproposta 

deLorde Risi (2001) o distúrbio típico, o Autismo, ficaria no centro de um círculo, enquanto 

os outros distúrbios iriam se afastando conforme fossem diminuindo a severidade dos 

sintomas e o número de áreas afetadas. Além disso,  sugere-se outros critérios para 

distinguir os distúrbios incluídos no Espectro do Autismo, como o período de início dos 

sintomas, a presença ou não de retardo mental, a severidade dos sintomas e a 
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caracterização qualitativa das áreas afetadas (Fernandes, Molini-Avejonas, Souza-

Morato, 2006).  

 

Diante de uma situação tão complexa, a partir da observação e do diagnóstico 

destas crianças, verifica-se a necessidade da utilização de instrumentos para triagem de 

problemas de comportamento que possibilitem maior rigor na observação e no registro 

dos comportamentos (Matson & cols., 2006, Posserud, Lundervold, Lie, & Gillberg, 2010). 

 

O Autism Behavior Checklist (ABC) (Krug, Arick, Almond, 1993) é uma escala de 

comportamentos não adaptativos, criada para triar e indicar probabilidade de diagnóstico 

do autismo. O questionário aborda 57 comportamentos atípicos relacionados a cinco 

áreas: sensorial, relacionamentos, uso do corpo e de objetos, linguagem, e habilidades 

sociais. Os escores dos comportamentos identificados são totalizados por área, e estas 

por sua vez, totalizam  a pontuação geral.  

Entretanto, não há unanimidade quanto aos valores indicados nessa proposta, eles 

são considerados altos demais, tendendo a não classificar uma proporção importante de 

crianças (Rellini, Tortolani, Trillo, Carbone, Montecchi, 2004). 

É importante destacar, principalmente, 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. Isso levou diversos autores (Bildt, 

Sytema, Ketelaars et al 2004; Williams, Brayne 2006) a considerarem o ABC uma escala 

com alta especificidade, ou seja, não inclui indivíduos não autistas, mas com baixa 

sensibilidade, quer dizer, tende a não incluir muitos indivíduos autistas.  

O Differential Assessment of Autism and Other Developmental Disorders (DAADD) 

(Gail, Lynn, 2003) foi criado para discriminar, através da identificação dos 

comportamentos das crianças, os distúrbios específicos do desenvolvimento, entre eles o 

autismo, a Síndrome de Rett (SR), Síndrome de Asperger (AS), os Transtornos Invasivos 

do Desenvolvimento não Especificados (TID-SOE), a Apraxia, o Retardo Mental (RM) e 

Outras Síndromes (OS). Essas três últimas categorias não serão abordadas na presente 

pesquisa por não fazerem parte dos Transtornos Invasivos do Desenvolvimento conforme 

o DSM-IV- tr - Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (APA, 2002) nem 

segundo a Classificação Internacional de Doenças - CID 10 (OMS, 2003). 
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O DAADD (Gail, Lynn, 2003) é um instrumento de avaliação, composto por três 

protocolos, designados para crianças entre 2 a 4 anos de idade, 4 a 6 e 6 a 8 anos que 

analisa seis áreas do desenvolvimento: Linguagem, Pragmática, Sensorial, Motora, Física 

e Comportamental. 

 

As seis áreas avaliadas no instrumento são identificadas na literatura  como sendo 

pertinentes para diferenciação e o diagnóstico dos distúrbios de origem neurológica (Gail, 

Lynn, 2003). As questões enfocadas são freqüentemente observadas em crianças com  

distúrbios do desenvolvimento. 
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2.1 Objetivo 

 

Verificar a existência de comportamentos característicos de diferentes quadros 

incluídos nos Distúrbios do Espectro do Autismo (DEA) identificados segundo o 

Differential Assessment of Autism and Other Developmental Disorders (DAADD) e o 

Autism Behavior Checklist (ABC).   

 

2.1.1 Objetivos Específicos   

 

Verificar a eficácia do DAADD para o diagnóstico no espectro do autismo pela 

comparação com os resultados apresentados no ABC  para a mesma população. 

 

Comparar as ocorrências dos comportamentos apresentados pela população 

estudada conforme as áreas do desenvolvimento avaliadas pelos dois protocolos. 

 

 

2.2 Hipótese 

Será possível identificar pontos mais evidentes tanto no DAADD (linguagem, 

pragmática, sensorial, motora, física e comportamental) quanto no ABC (sensorial, 

relacionamentos, uso do corpo e de objetos, linguagem, e habilidades sociais). 
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 2.3 Método 

 

2.3.1 Materia e Procedimento 

 

O DAADD (Gail, Lynn, 2003), desenvolvido por Richard e Calvert (2003), é composto 

por três protocolos que foram criados para distinguir os distúrbios específicos do 

desenvolvimento, entre eles o Autismo, a SR a SA, os TID-SOE, a Apraxia, o RM e OS. 

 

Pelo fato do Laboratório de Investigação Fonoaudiológica nos Distúrbios do 

Espectro do Autismo (LIFDEA) fazer atendimento especificamente para pacientes 

incluídos no Espectro do Autismo, para este estudo não foram utilizadas as outras 

categorias de patologias incluídas no DAADD. 

 

Esse instrumento pode ser  aplicado de quatro formas distintas: entrevista com as 

terapeutas, entrevista com os pais, acesso direto ou observação de filmagens. 

  

Por ser um instrumento com dados técnicos, extenso e detalhado, a aplicação do 

DAADD foi realizada através de entrevista com as terapeutas responsáveis por cada 

sujeito. Todas as terapeutas são fonoaudiólogas pós-graduandas e atendiam os sujeitos 

há pelo menos um ano, tempo considerado suficiente para fornecer as devidas 

informações solicitadas no DAADD. 

 

Durante a entrevista a pesquisadora leu as perguntas do protocolo em inglês e as 

reproduziu verbalmente em português para cada terapeuta. As entrevistas tiveram em 

media 25 minutos de duração para aplicação do protocolo e este foi aplicado da forma 

descrita no Estudo I.  

 

Os dados referentes ao ABC foram  retirados dos protocolos dos sujeitos registrados 

no acervo do LIFDEA da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), 

uma vez que ele é regularmente aplicado a todos os pacientes durante o processo de 

avaliação anual. 

 

O ABC é uma escala de comportamentos não adaptativos, que indicam 

probabilidade de diagnóstico do Autismo. Essa escala utiliza a denominação Autismo pelo 
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fato de ter sido criada muito antesda  noção de Espectro do Autismo.  Aborda 57 

comportamentos atípicos relacionados a cinco áreas: sensorial, relacionamentos, uso do 

corpo e de objetos, linguagem, e habilidades sociais. Os escores dos comportamentos 

identificados são totalizados por área e estas,  por sua vez, totalizam a pontuação geral.  

 

Os autores (Krug, Arick e Almond, 1993) sugerem que as crianças que apresentam 

níveis iguais ou superiores a 68 pontos sejam classificadas como com alta probabilidade 

para autismo; escores entre 54 e 67 pontos dever ser considerados indicativos de 

probabilidade moderada para classificação como autista e nos escores inferiores a 53 

pontos, a criança não é considerada em risco para autismo. 

 

2.1 Análise dos Dados 

  

Os dados obtidos a partir das duas avaliações (DAADD e ABC) foram analisados 

por sujeito, verificando o desempenho global a partir da comparação individual. 

 

Os dados do ABC e do DAADD foram relacionados de acordo com as seguintes 

categorias como mostra o Quadro 2.1. 

 

Quadro 2.1 – Pareamento das áreas dos instrumentos ABC e DAADD. 

ABC DAADD 

Linguagem Linguagem 

Relacional Pragmática 

Sensorial Sensorial 

Uso do corpo e objeto Motor 

Habilidades Sociais  Comportamento 

 

Os dados obtidos nos dois instrumentos foram comparados entre si. O nível de 

significância adotado foi 0,05 (5%). As áreas significativas foram analisadas a partir do 

teste T-Student. 

  

Com a finalidade de verificar correlações lineares entre as áreas analisadas dos dois 

instrumentos foi realizado o teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon. 
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2.3 Resultados 

 

O Gráfico 2.1 mostra a classificação de probabilidade para Autismo segundo o ABC 

da população estudada. O protocolo de avaliação ABC não leva em consideração a 

existência de um espectro por ser muito anterior a essa noção. 

 

Gráfico 2.1 – Probabilidade de Autismo segundo o ABC 
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Pode-se observar que das crianças mais velhas, 20% são identificadas pelo ABC 

como “sem risco para autismo”.  

 

A Tabela 2.1 mostra a maior ocorrência de respostas no DAADD conforme as 

desordens do desenvolvimento investigadas. Observa-se que tanto no G2 como no G3 o 

Autismo foi o diagnóstico mais encontrado e nesses grupos também ocorreram apenas 

duas variações das desordens enquanto no G1 ocorreram todas as variações possíveis. 

 

Tabela 2.1 - Ocorrência de respostas no DAADD conforme as Desordens do 

Desenvolvimento. 

Grupos Diagnóstico Número de Ocorrências 

G1 Autismo 4 

SR 9 

SA 2 

G2 Autismo 13 

SR 2 

G3 Autismo 10 

SA 5 
Sendo: SR – Síndrome de Rett; SA – Síndrome de Asperger. 
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Comparando o DAADD com a conclusão do ABC obtivemos os seguintes 

resultados. 

 

Tabela 2.2 – Comparação entre os diagnósticos do DAADD e as respostas do 

ABC em relação aos grupos. 

 

GRUPO DIAGN DA 
ABC DIAGN 

Total Sig. (p) 
alta moderada não autista 

G1 

SA 
1 1 0 2 

0,537 

50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

AUTISMO 
2 2 0 4 

50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

SR 
7 2 0 9 

77,80% 22,20% 0,00% 100,00% 

Total 
10 5 0 15 

66,70% 33,30% 0,00% 100,00% 

G2 

SA 
0 0 0 0 

0,431 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

AUTISMO 
8 3 2 13 

61,50% 23,10% 15,40% 100,00% 

SR 
1 0 1 2 

50,00% 0,00% 50,00% 100,00% 

Total 
9 3 3 15 

60,00% 20,00% 20,00% 100,00% 

G3 

SA 
3 0 2 5 

0,148 

60,00% 0,00% 40,00% 100,00% 

AUTISMO 
6 3 1 10 

60,00% 30,00% 10,00% 100,00% 

SR 
0 0 0 0 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 
9 3 3 15 

60,00% 20,00% 20,00% 100,00% 
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Total 

SA 
4 1 2 7 

0,688 

57,10% 14,30% 28,60% 100,00% 

AUTISMO 
16 8 3 27 

59,30% 29,60% 11,10% 100,00% 

SR 
8 2 1 11 

72,70% 18,20% 9,10% 100,00% 

Total 
28 11 6 45 

62,20% 24,40% 13,30% 100,00% 

Sendo: SR – Síndrome de Rett; SA – Síndrome de Asperger; DIAGN DA – Diagnóstico DAADD; DIAGN ABC – 

Diagnóstico ABC. 
 

Apesar de não haver diferença significativa, a ocorrência do diagnóstico de SR 

obteve maior prevalência no item alta probabilidade no ABC para o G1. 

 

Conforme aumenta a idade, essa prevalência diminui, sendo o Autismo mais 

prevalente no item alta probabilidade, tanto para o G2 quanto para o G3. Esse dado é 

reforçado pelo grande número de diagnósticos de SAno G3 (75% do total) estar 

compreendido em alta probabilidade para autismo no ABC. 

 

Com o objetivo de comparar as respostas obtidas nas áreas abordadas no ABC com 

as abordadas no DAADD foi aplicado o Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon. As 

respectivas áreas foram relacionadas separadamente por idade, conforme as tabelas 

abaixo. 

 

Tabela 2.3 – Comparação entre as áreas do DAADD e do ABC para o G1. 

Par de Variáveis n Média 
Desvio-

padrão 
Mínimo Máximo 

Percentil 

25 

Percentil 50 

(Mediana) 

Percentil 

75 
Sig. (p) 

ABC LG 15 28,39% 20,41% 6,45% 80,65% 9,68% 25,81% 41,94% 
0,003 

DA LGG AUT 15 48,44% 13,21% 33,33% 80,00% 40,00% 46,67% 53,33% 

ABC LG 15 28,39% 20,41% 6,45% 80,65% 9,68% 25,81% 41,94% 
0,003 

DA LGG RETT 15 54,44% 11,73% 41,67% 83,33% 41,67% 50,00% 58,33% 

ABC LG 15 28,39% 20,41% 6,45% 80,65% 9,68% 25,81% 41,94% 
0,495 

DA LGG SA 15 24,00% 24,27% 0,00% 80,00% 6,67% 13,33% 33,33% 
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Par de Variáveis n Média 
Desvio-

padrão 
Mínimo Máximo 

Percentil 

25 

Percentil 50 

(Mediana) 

Percentil 

75 
Sig. (p) 

ABC LG 15 28,39% 20,41% 6,45% 80,65% 9,68% 25,81% 41,94% 
0,012 

DA LGG TS 15 43,14% 12,31% 29,41% 70,59% 35,29% 41,18% 47,06% 

ABC RE 15 48,25% 17,37% 19,05% 78,57% 35,71% 47,62% 61,90% 
0,001 

DA PRAG AUT 15 74,67% 11,60% 60,00% 100,00% 66,67% 73,33% 80,00% 

ABC RE 15 48,25% 17,37% 19,05% 78,57% 35,71% 47,62% 61,90% 
0,001 

DA PRAG RETT 15 79,56% 11,67% 66,67% 100,00% 66,67% 80,00% 86,67% 

ABC RE 15 48,25% 17,37% 19,05% 78,57% 35,71% 47,62% 61,90% 
0,002 

DA PRAG SA 15 75,83% 9,99% 62,50% 93,75% 68,75% 75,00% 81,25% 

ABC RE 15 48,25% 17,37% 19,05% 78,57% 35,71% 47,62% 61,90% 
0,002 

DA PRAG TS 15 75,42% 10,15% 62,50% 93,75% 68,75% 75,00% 81,25% 

ABC ES 15 47,58% 26,50% 9,09% 100,00% 22,73% 50,00% 59,09% 
0,378 

DA SENS AUT 15 56,30% 29,24% 0,00% 100,00% 33,33% 55,56% 77,78% 

ABC ES 15 47,58% 26,50% 9,09% 100,00% 22,73% 50,00% 59,09% 
0,378 

DA SENS RETT 15 56,30% 29,24% 0,00% 100,00% 33,33% 55,56% 77,78% 

ABC ES 15 47,58% 26,50% 9,09% 100,00% 22,73% 50,00% 59,09% 
0,478 

DA SENS SA 15 55,83% 30,57% 0,00% 100,00% 37,50% 50,00% 87,50% 

ABC ES 15 47,58% 26,50% 9,09% 100,00% 22,73% 50,00% 59,09% 
0,378 

DA SENS TS 15 56,30% 29,24% 0,00% 100,00% 33,33% 55,56% 77,78% 

ABC CO 15 52,11% 17,83% 13,16% 78,95% 42,11% 52,63% 68,42% 
0,293 

DA MOT AUT 15 62,22% 47,75% 0,00% 133,33% 16,67% 66,67% 100,00% 

ABC CO 15 52,11% 17,83% 13,16% 78,95% 42,11% 52,63% 68,42% 
0,061 

DA MOT RETT 15 33,89% 24,89% 0,00% 66,67% 8,33% 33,33% 58,33% 

ABC CO 15 52,11% 17,83% 13,16% 78,95% 42,11% 52,63% 68,42% 
0,140 

DA MOT SA 15 36,97% 27,16% 0,00% 72,73% 9,09% 36,36% 63,64% 

ABC CO 15 52,11% 17,83% 13,16% 78,95% 42,11% 52,63% 68,42% 
0,125 

DA MOT TS 15 38,10% 30,38% 0,00% 85,71% 0,00% 42,86% 57,14% 

ABC OS 15 62,67% 15,76% 36,00% 84,00% 48,00% 68,00% 76,00% 
0,105 

DA COMP AUT 15 46,00% 30,89% 0,00% 90,00% 20,00% 50,00% 70,00% 

ABC OS 15 62,67% 15,76% 36,00% 84,00% 48,00% 68,00% 76,00% 0,191 
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Par de Variáveis n Média 
Desvio-

padrão 
Mínimo Máximo 

Percentil 

25 

Percentil 50 

(Mediana) 

Percentil 

75 
Sig. (p) 

DA COMP RETT 15 48,89% 31,65% 0,00% 88,89% 22,22% 55,56% 77,78% 

ABC OS 15 62,67% 15,76% 36,00% 84,00% 48,00% 68,00% 76,00% 0,017 

DA COMP SA 15 43,33% 26,01% 8,33% 91,67% 16,67% 50,00% 66,67%  

ABC OS 15 62,67% 15,76% 36,00% 84,00% 48,00% 68,00% 76,00% 
0,041 

DA COMP TS 15 43,03% 29,05% 0,00% 90,91% 18,18% 54,55% 72,73% 

 
Sendo: LG – Linguagem; LGG – Linguagem; AUT – Autismo; RETT – Síndrome de Rett; SA – Síndrome de ASperger; TS - Transtorno Invasivo do 
Desenvolvimento sem outras especificações; RE – Relacional – PRAG – Pragmática; ES – Sensorial – SENS – Sensorial; CO – 
Comportamental – MOT – Motor; DA – DAADD; OS – Uso do corpo de objeto; COMP – Comportamento. 
 

Tabela 2.4 – Comparação entre as áreas do DAADD e do ABC para o G2. 

Par de Variáveis n Média 
Desvio-

padrão 
Mínimo Máximo 

Percentil 

25 

Percentil 50 

(Mediana) 

Percentil 

75 
Sig. (p) 

ABC LG 15 60,00% 25,51% 22,58% 93,55% 35,48% 61,29% 83,87% 
0,173 

DA LGG AUT 15 50,77% 11,92% 23,08% 69,23% 38,46% 53,85% 61,54% 

ABC LG 15 60,00% 25,51% 22,58% 93,55% 35,48% 61,29% 83,87% 
0,865 

DA LGG RETT 15 61,33% 17,27% 20,00% 80,00% 50,00% 70,00% 70,00% 

ABC LG 15 60,00% 25,51% 22,58% 93,55% 35,48% 61,29% 83,87% 
0,001 

DA LGG SA 15 25,56% 19,02% 8,33% 75,00% 8,33% 25,00% 33,33% 

ABC LG 15 60,00% 25,51% 22,58% 93,55% 35,48% 61,29% 83,87% 
0,001 

DA LGG TS 15 14,44% 15,26% 0,00% 50,00% 0,00% 16,67% 16,67% 

ABC RE 15 61,11% 17,33% 19,05% 95,24% 57,14% 61,90% 69,05% 
0,570 

DA PRAG AUT 15 57,25% 18,26% 23,53% 88,24% 41,18% 58,82% 70,59% 

ABC RE 15 61,11% 17,33% 19,05% 95,24% 57,14% 61,90% 69,05% 
0,570 

DA PRAG RETT 15 57,92% 18,22% 25,00% 93,75% 43,75% 56,25% 68,75% 

ABC RE 15 61,11% 17,33% 19,05% 95,24% 57,14% 61,90% 69,05% 
0,099 

DA PRAG SA 15 52,59% 18,53% 22,22% 77,78% 44,44% 44,44% 77,78% 

ABC RE 15 61,11% 17,33% 19,05% 95,24% 57,14% 61,90% 69,05% 
0,018 

DA PRAG TS 15 46,67% 17,99% 20,00% 80,00% 40,00% 40,00% 60,00% 

ABC ES 15 59,09% 19,59% 22,73% 100,00% 45,45% 63,64% 72,73% 
0,005 

DA SENS AUT 15 34,81% 20,52% 11,11% 88,89% 22,22% 33,33% 44,44% 

ABC ES 15 59,09% 19,59% 22,73% 100,00% 45,45% 63,64% 72,73% 0,005 
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Par de Variáveis n Média 
Desvio-

padrão 
Mínimo Máximo 

Percentil 

25 

Percentil 50 

(Mediana) 

Percentil 

75 
Sig. (p) 

DA SENS RETT 15 34,81% 20,52% 11,11% 88,89% 22,22% 33,33% 44,44% 

ABC ES 15 59,09% 19,59% 22,73% 100,00% 45,45% 63,64% 72,73% 
0,001 

DA SENS SA 15 23,33% 22,54% 0,00% 83,33% 16,67% 16,67% 33,33% 

ABC ES 15 59,09% 19,59% 22,73% 100,00% 45,45% 63,64% 72,73% 
0,001 

DA SENS TS 15 24,00% 20,28% 0,00% 80,00% 20,00% 20,00% 40,00% 

ABC CO 15 49,12% 23,91% 13,16% 81,58% 26,32% 52,63% 73,68% 
0,008 

DA MOT AUT 15 28,00% 23,66% 0,00% 70,00% 10,00% 20,00% 50,00% 

ABC CO 15 49,12% 23,91% 13,16% 81,58% 26,32% 52,63% 73,68% 
0,009 

DA MOT RETT 15 26,67% 22,91% 0,00% 72,73% 9,09% 18,18% 45,45% 

ABC CO 15 49,12% 23,91% 13,16% 81,58% 26,32% 52,63% 73,68% 
0,016 

DA MOT SA 15 27,50% 25,09% 0,00% 75,00% 12,50% 25,00% 37,50% 

ABC CO 15 49,12% 23,91% 13,16% 81,58% 26,32% 52,63% 73,68% 
0,001 

DA MOT TS 15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ABC OS 15 64,00% 17,63% 32,00% 88,00% 52,00% 68,00% 80,00% 
0,005 

DA COMP AUT 15 30,91% 26,35% 0,00% 90,91% 9,09% 27,27% 36,36% 

ABC OS 15 64,00% 17,63% 32,00% 88,00% 52,00% 68,00% 80,00% 
0,009 

DA COMP RETT 15 36,19% 27,46% 0,00% 85,71% 14,29% 42,86% 57,14% 

ABC OS 15 64,00% 17,63% 32,00% 88,00% 52,00% 68,00% 80,00% 
0,003 

DA COMP SA 15 30,30% 23,47% 0,00% 81,82% 9,09% 27,27% 36,36% 

ABC OS 15 64,00% 17,63% 32,00% 88,00% 52,00% 68,00% 80,00% 
0,003 

DA COMP TS 15 32,12% 25,22% 0,00% 81,82% 9,09% 27,27% 45,45% 

Sendo: LG – Linguagem; LGG – Linguagem; AUT – Autismo; RETT – Síndrome de Rett; SA – Síndrome de ASperger; TS - Transtorno Invasivo do 
Desenvolvimento sem outras especificações; RE – Relacional – PRAG – Pragmática; ES – Sensorial – SENS – Sensorial; CO – 
Comportamental – MOT – Motor; DA – DAADD; OS – Uso do corpo de objeto; COMP – Comportamento. 
 

Tabela 2.5 – Comparação entre as áreas do DAADD e do ABC para o G3. 

ABC LG 15 44,95% 24,79% 0,00% 83,87% 25,81% 48,39% 64,52% 
0,691 

DA LGG AUT 15 42,05% 16,92% 7,69% 76,92% 30,77% 38,46% 46,15% 

ABC LG 15 44,95% 24,79% 0,00% 83,87% 25,81% 48,39% 64,52% 
0,330 

DA LGG RETT 15 36,67% 26,87% 0,00% 83,33% 16,67% 33,33% 50,00% 

ABC LG 15 44,95% 24,79% 0,00% 83,87% 25,81% 48,39% 64,52% 0,460 
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DA LGG SA 15 40,61% 26,59% 0,00% 90,91% 18,18% 45,45% 63,64% 

ABC LG 15 44,95% 24,79% 0,00% 83,87% 25,81% 48,39% 64,52% 
0,211 

DA LGG TS 15 33,33% 24,40% 0,00% 75,00% 25,00% 25,00% 50,00% 

ABC RE 15 39,84% 20,49% 4,76% 76,19% 26,19% 33,33% 57,14% 
0,427 

DA PRAG AUT 15 47,08% 30,33% 0,00% 93,75% 18,75% 37,50% 81,25% 

ABC RE 15 39,84% 20,49% 4,76% 76,19% 26,19% 33,33% 57,14% 
0,112 

DA PRAG RETT 15 56,36% 34,74% 0,00% 100,00% 27,27% 54,55% 90,91% 

ABC RE 15 39,84% 20,49% 4,76% 76,19% 26,19% 33,33% 57,14% 
0,069 

DA PRAG SA 15 56,19% 29,31% 0,00% 100,00% 28,57% 57,14% 85,71% 

ABC RE 15 39,84% 20,49% 4,76% 76,19% 26,19% 33,33% 57,14% 
0,477 

DA PRAG TS 15 33,33% 48,80% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

ABC ES 15 43,94% 21,37% 0,00% 77,27% 31,82% 45,45% 59,09% 
0,191 

DA SENS AUT 15 35,56% 31,48% 0,00% 88,89% 11,11% 22,22% 66,67% 

ABC ES 15 43,94% 21,37% 0,00% 77,27% 31,82% 45,45% 59,09% 
0,394 

DA SENS RETT 15 39,05% 32,61% 0,00% 100,00% 14,29% 28,57% 71,43% 

ABC ES 15 43,94% 21,37% 0,00% 77,27% 31,82% 45,45% 59,09% 
0,030 

DA SENS SA 15 28,33% 28,14% 0,00% 75,00% 0,00% 25,00% 50,00% 

ABC ES 15 43,94% 21,37% 0,00% 77,27% 31,82% 45,45% 59,09% 
0,020 

DA SENS TS 15 13,33% 35,19% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ABC CO 15 40,00% 24,33% 0,00% 73,68% 13,16% 47,37% 57,89% 
0,074 

DA MOT AUT 15 24,44% 29,16% 0,00% 88,89% 0,00% 22,22% 33,33% 

ABC CO 15 40,00% 24,33% 0,00% 73,68% 13,16% 47,37% 57,89% 
0,109 

DA MOT RETT 15 27,50% 25,96% 0,00% 87,50% 12,50% 12,50% 50,00% 

ABC CO 15 40,00% 24,33% 0,00% 73,68% 13,16% 47,37% 57,89% 
0,158 

DA MOT SA 15 27,62% 26,16% 0,00% 71,43% 0,00% 14,29% 57,14% 

ABC CO 15 40,00% 24,33% 0,00% 73,68% 13,16% 47,37% 57,89% 
0,001 

DA MOT TS 15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ABC OS 15 51,47% 18,01% 28,00% 84,00% 40,00% 44,00% 68,00% 
0,975 

DA COMP AUT 15 50,67% 20,17% 20,00% 90,00% 30,00% 60,00% 60,00% 

ABC OS 15 51,47% 18,01% 28,00% 84,00% 40,00% 44,00% 68,00% 
0,629 

DA COMP RETT 15 55,00% 33,00% 0,00% 100,00% 25,00% 50,00% 100,00% 
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ABC OS 15 51,47% 18,01% 28,00% 84,00% 40,00% 44,00% 68,00% 
0,551 

DA COMP SA 15 54,44% 13,31% 41,67% 83,33% 41,67% 50,00% 66,67% 

ABC OS 15 51,47% 18,01% 28,00% 84,00% 40,00% 44,00% 68,00% 
0,232 

DA COMP TS 15 33,33% 48,80% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sendo: LG – Linguagem; LGG – Linguagem; AUT – Autismo; RETT – Síndrome de Rett; SA – Síndrome de ASperger; TS - Transtorno Invasivo do 
Desenvolvimento sem outras especificações; RE – Relacional – PRAG – Pragmática; ES – Sensorial – SENS – Sensorial; CO – 
Comportamental – MOT – Motor; DA – DAADD; OS – Uso do corpo de objeto; COMP – Comportamento. 
 

As respostas do DAADD por área se aproximam  das respostas do ABC também por 

área. Os dados evidenciam que, conforme a idade aumenta, é mais fácil identificar o 

diagnóstico pelo DAADD.  

  

Apesar de os protocolos concordarem mais conforme aumentam as idades; o 

DAADD se mostra mais sensível nas diferentes faixas etárias, enquanto o ABC é mais 

específico apenas para as crianças mais velhas. 

  

Enquanto o ABC traz apenas uma probabilidade diagnóstica, o DAADD  diferencia 

a criança já diagnosticada entre as possibilidades dentro do Espectro do Autismo e alguns 

distúrbios não incluídos nele. 
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2.4 Discussão 

 

Para diversos autores (Tamanaha, Perissinoto, Chiari, 2008, Fernandes, Cardoso, et 

al 2008, Gonçalves e Castro, 2013), a intervenção terapêutica fonoaudiológica tem sido 

enfatizada como um modo de adequação social do comportamento comunicativo dos 

sujeitos incluídos no Espectro do, Autismo possibilitando melhor inclusão da criança 

autista em seu meio social.  

 

A partir da observação e do diagnóstico destas crianças, verifica-se a necessidade 

da utilização de instrumentos para triagem de problemas de comportamento que 

possibilitem rigor na observação e no registro dos comportamentos (Matson & cols., 2006, 

Posserud, Lundervold, Lie, & Gillberg, 2010). 

 

Verificando a existência de comportamentos característicos de diferentes quadros 

incluídos nos DEA identificados segundo o DAADD e o ABC pode-se perceber que o 

instrumento DAADD mostrou-se eficiente para o diagnóstico no espectro do autismo na  

comparação dos resultados apresentados no ABC  da  mesma população uma vez que a 

patologia Autismo foi a mais prevalente na classificação alta probabilidade do ABC tanto 

para o G2 como para o G3. 

 

A comparação entre as áreas de cada instrumento mostrou que, para o G1, no item 

linguagem, a única patologia em que não há diferença significativa é a SA, evidenciando a 

proximidade nas respostas dos indivíduos classificados com este diagnóstico às 

possibilidades de respostas do ABC. Este dado indica que, para avaliar a linguagem de 

uma forma geral o DAADD pode ser mais eficaz, já que valoriza as possibilidades de 

comunicação não verbais, sendo que para o ABC a verbalização promove maior 

pontuações no protocolo, apesar de não interferir no resultado geral. A proximidade na 

pontuação para o diagnóstico de SA evidencia ainda que o DAADD, para este grupo não 

desconsidera as verbalizações, podendo ser mais eficiente tanto para indivíduos verbais 

como para não verbais. 

 

O item pragmática do DAADD, comparado ao item relacional no ABC revelou 

diferença significativa para todos os diagnósticos, evidenciando que a análise dos 

resultados de forma dissociada dessas áreas pode ser mais interessante para 
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diagnosticar e classificar um indivíduo de acordo com a patologia do que a opção de uso 

de apenas um dos instrumentos como também mostra outro estudo ( Santos et al, 2012) 

que confirma que instrumentos de avaliação são mais eficazes se usados de forma 

complementar.  

 

Quando comparados os itens Sensorial e Motor do DAADD e Estímulo Sensorial e 

Uso do corpo e objeto não observamos diferenças significativas em nenhum dos 

diagnósticos, esse dado indica a proximidade das respostas obtidas neste grupo. É 

importante considerar que esse não é um aspecto identificado como critério diagnóstico 

pelos instrumentos utilizados para esse fim (DSM-IVtr, 2000 e CID-10 2003)  

 

No item Comportamento do DAADD quando comparado ao item Pessoal/Social do 

ABC, as diferenças significativas foram encontradas para os diagnósticos de SA e TID-

SOE, o que pode evidenciar que, para a identificação das alterações de comportamento o 

ABC pode não ser a melhor opção, já que considera, também, comportamentos ocorridos 

anteriormente mesmo que não ocorram mais (Williams, Brayne, 2006). 

 

Para o G2, as diferenças significativas para o item Linguagem dos dois instrumentos 

aparecem nos diagnósticos de SA e TID-SOE, evidenciando que o DAADD passa a ser 

mais específico para as diferenciações entre os diagnósticos conforme aumenta a idade. 

Para o item Pragmática do DAADD, comparado ao item relacional do ABC só há diferença 

significativa para o TID-SOE. Esses dados confirmam as alterações de linguagem e 

especificamente de seu uso funcional, como um elemento relevante para o diagnóstico 

nos DEA (Fernandes, 2008) 

 

Os itens Sensorial, Motor e Comportamento do DAADD e Estímulo Sensorial, Uso 

do corpo e objeto e pessoal/social, quando comparadas, respectivamente, observamos 

diferenças significativas em nenhum dos diagnósticos para o G2, esse dado pode estar 

relacionado ao fato de que as respostas obtidas no DAADD consideram a característica 

atual, por isso, a pontuação obtida é menor do que a encontrado no ABC que considera 

as características pregressas. Assim, pode-se considerar que nenhum dos instrumentos 

obtém o nível de sensibilidade desejável nesse aspecto ( Relini et all, 2004) 
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No G3, poucas diferenças significativas foram encontradas. Comparando as áreas 

que envolvem o domínio Sensorial, há diferença para o diagnóstico de SA e TID-SOE; 

mais uma vez a justificativa pode ser em decorrência das características atuais. Apesar 

de o diagnóstico ser realizado com base nas características atuais e pregressas, 

conforme há progressão da idade, com tratamento correto especializado em indivíduos 

com bom prognóstico a severidade das manifestações pode diminuir e por isso apresentar 

menor pontuação para este domínio conforme há aumento da idade (Keen et al, 2007).  

 

Há diferença significativa também quando é associado o domínio Motor do DAADD 

com o uso do corpo e objeto no ABC para TID-SOE, sendo que, no DAADD o indivíduos 

do G3 com este diagnóstico não pontuaram. Não existem estudos que observem 

alterações motoras significativas nesta patologia. No G3 talvez pelo grande número de 

diagnósticos da SA (75% do total) os sujeitos estão mais classificados como alta 

probabilidade uma vez que indivíduos verbais, independente da funcionalidade, 

costumam apresentar maior pontuação no domínio Linguagem no ABC, embora alguns 

autores (Fernandes e Millher 2008) relatem que a produção verbal proporciona maior 

pontuação, mas não interfere no resultado geral do ABC. 

 

Quando associados os dois instrumentos (ABC e DAADD) podemos observar que, 

para o G2 e o G3, quanto maior a probabilidade no ABC para o diagnóstico no espectro 

do autismo há, também, um maior número de diagnósticos no espectro do autismo pelo 

DAADD. Indicando que a dificuldade encontrada no ABC para diagnosticar não é 

encontrada no DAADD. Como todos os indivíduos desta pesquisa são pertencentes aos 

DEA, o uso dos protocolos pode favorecer a diferenciação e não apenas atuar como 

auxiliar de diagnóstico. 
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Estudo III 

 

  

Differential Assessment of Autism and Other 

Developmental Disorders: proposta de aplicação reduzida. 
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Resumo 

 

Tema: O diagnóstico de autismo e o delineamento de seus limites são realizados 

de forma clínica e muitas vezes arbitrária, pela falta de um marcador biológico. Mesmo 

com o correto diagnóstico, existe uma variação considerável no perfil sintomático 

dependendo da etiologia subjacente. Estabelecer critérios de avaliação com o objetivo de 

padronizar dados encontrados é de extrema importância para a efetivação das técnicas 

terapêuticas a serem propostas. Considerando que o instrumento Differential Assessment 

of Autism and Other Developmental Disorders é excessivamente longo, parece útil 

construir um instrumento reduzido para uso clínico e adaptado para a população 

estudada. Objetivo: propor um instrumento reduzido obtido a partir do Differential 

Assessment of Autism and Other Developmental Disorders. Método: Para este 

instrumento reduzido e adaptado, pensando na população estudada, foi retirada a área 

médica/física e as patologias não incluídas nos Distúrbios do Espectro do Autismo . A 

Síndrome de Rett também foi retirada, uma vez que essa síndrome não esta mais incluída 

nos transtornos globais do desenvolvimento, a partir da publicação do DSM-V. 

Resultados: Quando realizada a análise comparativa entre as respostas obtidas no 

instrumento original e na proposta do instrumento reduzido, afim de verificar a eficácia e a 

compatibilidade dos instrumentos pode–se dizer que o diagnóstico se mantém. Há   

apenas uma mudança na proporção, por isso as porcentagens também se alteram 

(proporcionalmente em relação aos três diagnósticos - Autismo, SA e TID-SOE), o que 

evidencia que o instrumento reduzido pode ser ainda mais representativo da população.  
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3. Introdução 

 

O diagnóstico de Autismo tem sido um desafio, pois vem delineando uma complexa 

trajetória de imprecisão, desde a sua definição. Inicialmente, os estudiosos se apoiavam 

nas características propostas por Kanner; em seguida, foram sendo criadas listas de 

verificação, questionários e escalas de avaliação, na tentativa de uniformizar o 

diagnóstico, devido à falta de um marcador genético característico deste distúrbio 

(Schwartzman 1993).  

 
O diagnóstico de autismo e o delineamento de seus limites são realizados de forma 

clínica e muitas vezes arbitrária, pela falta de um marcador biológico (Hill e Frith, 2003). 

Estudos de 10 anos atrás indicavam uma prevalência dos transtornos do Espectro do 

Autismo entre dois e cinco casos por 1000 (Wing e Potter, 2002), Atualmente já se 

considera a prevalência de 1 para 100 ou 1 para 70, quando consideramos apenas os 

meninos (Freeth, Megan e Chapman, 2011). 

 

Rosemberg (1995) salienta que as escalas de avaliação não constituem um 

instrumento diagnóstico em si e que sua validade de uso está no detalhamento dos 

comportamentos autísticos. 

 

Mesmo com o correto diagnóstico, existe uma variação considerável no perfil 

sintomático dependendo da etiologia e dos fatores ambiente subjacentes e das 

características individuais (Gadia et all 2004; Gillberg e Coleman 1992). Sendo assim, a 

caracterização global desses indivíduos é de extrema importância para  o delineamento e 

a realização de qualquer processo de intervenção. 

 

Revendo as considerações iniciais de Kanner, percebe-se uma descrição detalhada 

dos comportamentos das crianças autistas, em vários aspectos do desenvolvimento 

infantil (Kanner, 1971). Até hoje as características são descritas como marcos referenciais 

no diagnóstico de autismo (DSM IV – APA, 2002; CID -10 2003).  

 

A respeito da linguagem, Kanner observou que a fala das crianças autistas não 

cumpria a função de comunicação, não era usada para transmitir mensagens. Além disso, 
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ele observou aa ecolalia, fator presente na expressão verbal dessas crianças e a 

compreensão em sentido literal da linguagem (Kanner, 1942). 

 

O isolamento para o mundo exterior desde o começo de vida é descrito como um 

sintoma diferencial para o autismo. Kanner descreveu que, segundo o relato dos pais, não 

havia atitude antecipatória por parte dos filhos quando estes eram bebes; eles também 

relatavam que seus filhos  não se ajustavam ao corpo do adulto quando carregados no 

colo. Além da estranheza que havia na interação, não olhavam no rosto de quem estava a 

sua volta (Kanner, 1942).  

 

Caracterizar crianças com distúrbios incluídos no Espectro do Autismo tem sido um 

grande desafio para os profissionais que estão envolvidos no  atendimento a esses 

indivíduos. As habilidades encontradas em crianças desse espectro são variáveis de 

indivíduo para indivíduo, formando um grupo bastante heterogêneo. 

 

Algumas características observadas por Kanner em relação aos pais dessas 

crianças provocaram, entre os estudiosos, o aparecimento de teorias ambientalistas, 

propondo hipóteses de causas psicogênicas (Araújo, 2000). 

 

Por outro lado, pesquisadores com posições mais organicistas investigavam a 

etiologia do autismo defendendo causas neurológicas e bioquímicas, propondo tratamento 

farmacológico e comportamental (Riviere 1997,  Araújo, 2000) 

 

As concepções a respeito da Síndrome Autística como uma desordem do 

desenvolvimento associada a um déficit cognitivo surgiram com os estudos de Ritvo, em 

1976, descrevendo as características comportamentais como distúrbios em percepção, 

desenvolvimento, relacionamento social, fala e linguagem e motilidade (Ritvo, 1976; apud 

Assumpção Jr e Pimentel 2000). 

 

Em 1979, Wing e Gould, a partir de um estudo com 35 mil crianças inglesas, 

descreveram uma tríade de características do autismo quer é utilizada ainda hoje como 

eixo norteador para o diagnostico de autismo. Essa tríade é composta pela ausência ou 

dificuldade severa na interação social, ausência ou dificuldade severa na comunicação 

verbal e não verbal e movimentos repetitivos e atividades estereotipadas. 
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Em 1988 Wing sugere a hipótese de que a Síndrome de Kanner faria parte de um 

continuum ou espectro autístico, associando assim o Autismo e a Síndrome de Asperger. 

 

 Verificar, quantificar e analisar as habilidades alteradas de crianças autistas é um 

passo fundamental para compreensão do quadro clínico suas características individuais e 

variáveis desse processo, favorecendo o delineamento dos processos de intervenção. 

 

Estabelecer critérios de avaliação com objetivo de padronizar os dados encontrados 

é de extrema importância para a proposição de intervenções terapêuticas mais ajustadas 

às necessidades de cada criança (Fernandes, 2003). 

 

As dificuldades na comunicação ocorrem em graus variados, tanto em habilidades 

verbais quanto não verbais, para compartilhar informações com outros. Alguns indivíduos 

não desenvolvem habilidades de comunicação, outros apresentam linguagem imatura, 

podendo ser caracterizada por jargões, ecolalias, inversões pronominais, prosódia 

anormal, entonação monótona e outras alterações. Os déficits de linguagem e de 

comunicação persistem na vida adulta; aqueles indivíduos que adquirem habilidades 

verbais podem demonstrar dificuldades persistentes para estabelecer conversação, tais 

como falta de reciprocidade, dificuldades em compreender sutilezas de linguagem, piadas 

ou sarcasmo, bem como problemas para interpretar linguagem corporal e expressões 

faciais (Gadia et al, 2004).  

    

Na área da cognição, muitos autores (Fernandes e Ribeiro, 2000; Adamson, 2001; 

Tager-Flusberg et al., 2002) mencionam que esses déficits poderiam estar associados às 

alterações de linguagem e que a socialização é o resultado da interdependência dentre 

estes aspectos. 

 

A Teoria Cognitiva, proposta por Cohen (1988) e Frith (1989), sugere déficits nas 

habilidades cognitivas, especialmente as de meta-representação, que envolve o conceito 

da existência de estados mentais utilizados para explicar e prever o comportamento dos 

outros e ocasiona, como consequência, possíveis déficits em socialização e 

desenvolvimento simbólico e linguagem.  
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Outras teorias incluem a noção de déficits primários no processamento sensorial e 

perceptual (Bogdashina, 2003), comprometimento neuropsicológico que compreende 

déficits específicos em linguagem e funções executivas, analisando a relação entre 

cérebro e comportamento social (Bosa, 2001). 

 

Os aspectos envolvidos na competência pragmática também encontram-se 

alterados no Autismo. Incluem o conhecimento da estrutura da língua, o conhecimento 

das normas que governam um comportamento social em dado contexto, o conhecimento 

de mundo que é compartilhado com os demais e a habilidade para compreender a 

linguagem e o comportamento social dos outros (Miilher, 2009). 

 

O Differential Assessment of Autism and Other Developmental Disorders (DAADD), 

instrumento que tem como objetivo realizar o diagnóstico diferencial entre o Autismo e as 

outras desordens do desenvolvimento é constituído por um questionário dividido entre as 

áreas: Linguagem, Pragmática/Social, Sensorial, Motor, Médica/Física e Comportamento. 

 

Considerando que o instrumento é excessivamente longo, seria útil construir um 

instrumento reduzido para uso clínico e adaptado para a população estudada na presente 

pesquisa. 
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3.1 Objetivo 

 

O objetivo do estudo é propor um instrumento reduzido obtido a partir do Differential 

Assessment of Autism and Other Developmental Disorders (DAADD). 

 

3.1.1 Objetivos específicos 

 

Adaptar o DAADD para uso clínico com maior facilidade e praticidade mantendo 

suas características. 

 

Verificar se o instrumento se mantém um bom protocolo, mesmo em seu formato 

reduzido, e se há compatibilidade entre os dois. 

 

3.2 Hipótese 

 

Um instrumento reduzido e adaptado a partir do DAADD, para a população 

estudada, manterá as mesmas características de sensibilidade e especificidade na 

aplicação ao mesmo grupo.  
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 3.3 Metodologia 

 

O instrumento original traz entre as patologias avaliadas o Autismo, a Síndrome de 

Asperger (SA), a Síndrome de Rett (SR), os Transtornos Invasivos do Desenvolvimento 

sem outras especificações(TID-SOE), a Apraxia, o Retardo Mental (RM) e  Outras 

Síndromes (OS). As áreas analisadas estão divididas entre linguagem, pragmática/social, 

sensorial, motor, médica/física e comportamento. 

 

Para este instrumento reduzido e adaptado, pensando na população estudada foram 

retiradas as patologias não incluídas nos DEA. A SR também foi retirada uma vez que o 

DSM V,  publicado em 2013, a exclui dos DEA. A área médica/física também foi retirada, 

uma vez que, conforme a pontuação dos protocolos, esta pontua significativamente mais 

as patologias excluídas. 

 

Para maior fidedignidade em relação ao instrumento original, o instrumento reduzido 

também foi separado por idade, abrangendo os 3 grupos (G1 – 2 a 4 anos, G2 – 4 a 6 

anos e G3 – 6 a 8 anos). 

 

Como mostrado nas figuras 3.1, 3.2 e 3.3 em todas as áreas do DAADD, para todos 

os grupos, as questões que abrangem características que não são frequentes no 

Espectro do Autismo foram retiradas e os termos menos usuais foram descritos para 

melhor compreensão.  

 

Para justificar a exclusão das questões foi observada a freqüência de cada uma na 

aplicação do protocolo original. Aquelas que tiveram menos de 40% de freqüência de 

respostas registradas foram excluídas. As que também tiveram menos de 40% de 

ocorrência mas são características do Espectro do Autismo conforme o DSM – IV e a CID 

– 10 foram mantidas no instrumento reduzido. 

 

Foi feita a análise comparativa entre as respostas obtidas no instrumento original e 

no reduzido para verificar a eficácia e a compatibilidade dos instrumentos. 
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3.4 Resultados 

 

 As tabelas  3.1, 3.2 e 3.3 mostram as questões que tiveram menos de 40% de 

ocorrência nas respostas do instrumento original e foram excluídas para a composição do 

instrumento reduzido.  

 
Tabela 3.1 - Caracterização das perguntas retiradas do DAADD de 2 a 4 anos em 

relação a ocorrência da resposta 
 

 Linguagem Pragmática Sensorial Motor Comportamento 
Pergunta L3 L10 L13 L16 P4 P8 P12 S4 S9 M2 M3 M6 M10 M11 B8 B12 

% 
Ocorrência 20% 0% 20% 13,3% 20% 40% 13.3% 40% 13% 33% 0% 13,3%% 20% 13,3% 20% 

Sem 
ocorrência 
nos DEA 

 
Tabela 3.2 - Caracterização das perguntas retiradas do DAADD de 4 a 6 anos em 

relação a ocorrência da resposta 
 

 Linguagem Pragmática Sensorial Motor Comportamento 

Pergunta L3 P4 P8 S4 S9 M2 M3 M6 M10 M11 M12 B11 B12 B13 

% 
Ocorrência 6,67% 

Sem 
ocorrência 
nos DEA 

40% 20% 7% 13% 7% 0% 33,3
3% 20% 13,3

3% 33% 
Sem 

ocorrência 
nos DEA 

Sem 
ocorrência 
nos DEA 

 
Tabela 3.3 - Caracterização das perguntas retiradas do DAADD de 6 a 8 anos em 

relação a ocorrência da resposta 
 

 Linguagem Pragmática Sensorial Motor Comportamento 

Pergunta L3 L14 L23 L24 L25 P4 S4 S9 S10 M2 M3 M6 M10 M11 M12 B11 B12 

% 
Ocorrência 

6,67
% 40% 

Sem 
ocorrência 
nos DEA 

Sem 
ocorrê
ncia 
nos 

DEA 

Sem 
ocorrê
ncia 
nos 

DEA 

Sem 
ocorrência 
nos DEA 

20% 13% 33,3
% 

27
% 7% 6,67

% 20% 26,6
7% 20% 33% 

Sem 
ocorrênci

a nos 
DEA 

 

As questões contidas no instrumento original para as quais  não havia possibilidade 

de respostas para as patologias incluídas nos DEA também foram excluídas do 

instrumento reduzido, como mostram as tabelas 3.1, 3.2 e 3.3. 

 

As figuras 3.1, 3.2 e 3.3 mostram o instrumento original como foi utilizado nas 

entrevistas com as terapeutas e em seguida a proposta do instrumento reduzido. As 

questões que tiveram menos de 40% de freqüência nas respostas mas são características 

do Espectro do Autismo conforme o DSM–IV e a CID–10 estão indicadas com o símbolo 

*.  
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Figura 3.1 - Instrumento reduzido proposto para o G1. 

 

LINGUAGEM AUTISMO SR SA 
TID - 
SOE APRAXIA RM OS 

L1 Ecolalia               

L2 Perseveração verbal               

L3 Apraxia               

L4 auto-regulatório verbal               

L5 Hiperlexia (fascinação por 
letras e números)               
L6 TOC (interesses restritos 
verbais)               
L7 Falta de pronomes 
pessoais               

L8 Estrutura telegráfica               
L9 Pobre vocabulário 
funcional               
L10 Bom conceito de 
conhecimentos               

L11 Rotinas verbais               

L12 Fala pedante               

L13 Linguagem receptiva 
proporcional para a idade               

L14 Linguagem receptiva 
com discrepância significante               

L15 vocabulário, sintaxe e 
fonologia bem desenvolvidas               
L16 Habilidades pré 
acadêmicas proporcional 
para idade               
L17 Habilidades pré 
acadêmicas discrepância 
significante               
L18 Utiliza comunicação 
gestual               

L19 Pobre habilidade de 
imitação verbal               
L20 Excessivamente 
animado para produções 
verbais               

L21 Declínio abrupto no uso 
das palavras (15-24 meses)               

Total de Ocorrências          /15 /12 /15 /17 /11 /9 /12 

        

LINGUAGEM AUTISMO SA TID – SOE     

L1 Ecolalia           

*L2 Perseveração verbal 
(insiste em dizer algo)           

*L4 auto-regulatório verbal           

*L5 Hiperlexia (fascinação 
por letras e números)           
*L6 TOC (interesses verbais 
restritos)           
L7 Falta de pronomes 
pessoais           

L8 Estrutura telegráfica (não 
fala frases completas)           
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L9 Pobre vocabulário 
funcional           

*L11 Rotinas verbais           
*L12 Fala pedante (fala sem 
entonação)           

L14 Linguagem receptiva 
com discrepância significante           

*L15 vocabulário, sintaxe e 
fonologia bem desenvolvidas           
L17 Habilidades pré 
acadêmicas com 
discrepância significativa           
L18 Utiliza comunicação 
gestual           

L19 Pobre habilidade de 
imitação verbal           
*L20 Excessivamente 
animado para produções 
verbais           

*L21 Declínio abrupto no uso 
das palavras (15-24 meses)           

Total de Ocorrências          /14 /12 /15     

        

PRAGMÁTICA/SOCIAL AUTISMO SR SA 
TID - 
SOE APRAXIA RM OS 

P1 Falta de brincadeira 
funcional               
P2 Pobre atenção 
compartilhada               
P3 Contato de olho 
insuficiente               

P4 Respostas adequadas a 
estímulos ambientais               
P5 Pobre resposta quando 
chamado               

P6 Brincadeira repetitivo               

P7 Brincadeira isolada                
P8 Preferência por Tv e 
vídeo               
P9 Baixa responsividade 
para ordens               

P10 Mínima expressão facial, 
sorri pouco               
P11 Dificuldade para prestar 
atenção               
P12 Afetuoso com parentes e 
irmãos               

P13 Evita interação               
P14 Indiferente quanto ao 
ambiente               
P15 Comportamento 
Ritualístico               
P16 Pobre sensibilidade 
emocional               
P17 Adulto específico para 
interação               

Total de Ocorrências /15 /15 /16 /16 /5 /8 /15 
 
        

PRAGMÁTICA/SOCIAL AUTISMO SA TID – SOE     
P1 Falta de brincadeira 
funcional           
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P2 Pobre atenção 
compartilhada           
P3 Contato de olho 
insuficiente           
P5 Pobre resposta quando 
chamado           

P6 Brincadeira repetitiva           

P7 Brincadeira isolada            
P9 Baixa responsividade 
para ordens (não 
compreende ordens)           

P10 Mínima expressão facial, 
sorri pouco           
P11 Dificuldade para prestar 
atenção           

P13 Evita interação           
P14 Indiferente quanto ao 
ambiente           
P15 Comportamento 
Ritualístico (com o corpo ou 
objetos)           
P16 Pobre sensibilidade 
emocional (não reage ou não 
percebe mudanças 
emocionais)           
P17 Adulto específico para 
interação           

Total de Ocorrências /13 /14 /14     

        

SENSORIAL  AUTISMO SR SA 
TID - 
SOE APRAXIA RM OS 

S1 Audição adequada 
(perceptível)               

S2 Comportamento motor 
auto-estimulatório               
S3 Hipersensibilidade 
auditiva               

S4 Tato sensível               
S5 Interesse em estimulação 
oral               

S6 Resposta mínima a dor               
S7 Escolhe padrões 
alimentares               

S8 Padrão de movimentos 
circulares ou giratórios               

S9 Necessidades sensoriais 
sem interrupções               
S10 Visão periférica, visão 
lateral               

Total de Ocorrências /9 /9 /8 /9 /4 /3 /7 

        

SENSORIAL  AUTISMO SA TID – SOE     
S1 Audição adequada 
(perceptível)           

S2 Comportamento motor 
auto-estimulatório           
S3 Hipersensibilidade 
auditiva           
S5 Interesse em estimulação 
oral           

S6 Resposta mínima a dor           
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S7 Escolhe padrões 
alimentares (alimentos 
específicos)           

S8 Padrão de movimentos 
circulares ou giratórios           
S10 Visão periférica, visão 
lateral        

Total de Ocorrências /9 /8 /9     

        

MOTOR (GROSSO/FINO) AUTISMO SR SA 
TID - 
SOE APRAXIA RM OS 

M1 Desajeitado               

M2 Postura hipotônica               

M3 Disfagia               

M4 Anda em circunferência               

M5 Desenvolvimento motor 
fino inconsistente               
M6 Movimentos em câmera 
lenta               

M7 Habilidades motoras 
perceptivas prejudicadas               

M8 Perseveração em 
movimentos motores               

M9 Pobre percepção do 
corpo no espaço               

M10 Marcha anormal               

M11 Lesões constantes               

M12 Diferença postural               

Total de Ocorrências /10 /12 /11 /7 /0 /9 /10 

        

MOTOR (GROSSO/FINO) AUTISMO SA TID – SOE     

M1 Desajeitado           

*M4 Anda em circunferência           

M5 Desenvolvimento motor 
fino inconsistente (não linear)           

M7 Habilidades motoras 
perceptivas prejudicadas           

M8 Perseveração em 
movimentos motores           

M9 Pobre percepção do 
corpo no espaço           

Total de Ocorrências /5 /6 /4     

        

MÉDICA/FÍSICA AUTISMO SR SA 
TID - 
SOE APRAXIA RM OS 

MP1 Dificuldade para regular 
comportamento               

MP2 Não treinado para uso 
do banheiro               

MP3 Saúde geral               

MP4 Fisicamente atraente               

MP5 Ansiedade elevada               

MP6 Sempre em movimento               

MP7 Apreensões               

MP8 Distúrbios de sono               
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MP9 Disfunções respiratórias               

MP10 Problemas auditivos               
MP11 Participação médica 
mínima               

MP12 Dismórficos               
MP13 Extremos como um 
bebê                

Total de Ocorrências /9 /10 /10 /9 /7 /6 /9 

        

COMPORTAMENTO AUTISMO SR SA 
TID - 
SOE APRAXIA RM OS 

B1 Explosões verbais (gritos 
e birras)               
B2 Resistência para 
mudanças               

B3 Transições pobres               

B4 Interesse tangencial               

B5 Tendência a 
obsessividade compulsiva               

B6 Rotina limitada               

B7 Perfeccionista               
B8 Disposto a experimentar 
novidades               

B9 Fantasia, imaginário               

B10 Fascinação por funções 
mecânicas               
B11 Fascinação por vídeo, 
Tv, música               

B12 Explora o ambiente               
B13 Pobre memória a curto 
prazo               

Total de Ocorrências /10 /9 /12 /11 /12 /6 /8 

        

COMPORTAMENTO AUTISMO SA TID - SOE     
B1 Explosões verbais (gritos 
e birras)           

B2 Resistência a mudanças           

B3 Transições pobres 
(dificuldade em terminar uma 
atividade e começar outra)           
*B4 Interesse tangencial (usa 
assunto restrito para ocupar 
o espaço)           

*B5 Tendência a 
obsessividade compulsiva           

B6 Rotina limitada           

*B7 Perfeccionista           

*B9 Fantasia, imaginário           
B10 Fascinação por funções 
mecânicas (computador, 
videogame)           
B11 Fascinação por vídeo, 
Tv, música           
B13 Pobre memória a curto 
prazo           

Total de Ocorrências /09 /11 /10     

        

TOTAL /68 /67 /72 /69 /39 /41 /61 
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Porcentagem de ocorrências % % % % % % % 

        

TOTAL /50 /51 /52     

Porcentagem de ocorrências % % %     
 

Figura3. 2 - Instrumento reduzido proposto para o G2. 

LINGUAGEM AUTISMO SR SA 
TID - 
SOE APRAXIA RM OS 

L1 Ecolalia               

L2 Perseveração verbal               

L3 Apraxia               

L4 auto-regulatório verbal               

L5 Hiperlexia (fascinação por 
letras e números)               
L6 TOC (interesses restritos 
verbais)               
L7 Falta de pronomes 
pessoais               

L8 Estrutura telegráfica               
L9 Pobre vocabulário 
funcional               
L10 Bom conceito de 
conhecimentos               

L11 Rotinas verbais               

L12 Fala pedante               

L13 Linguagem receptiva 
proporcional para a idade               

L14 Linguagem receptiva 
com discrepância significante             

L15 vocabulário, sintaxe e 
fonologia bem desenvolvidas               
L16 Habilidades pré 
acadêmicas proporcional 
para idade               
L17 Habilidades pré 
acadêmicas discrepância 
significante               
L18 Utiliza comunicação 
gestual               
L19 Pobre habilidade de 
imitação verbal               
L20 Excessivamente 
animado para produções 
verbais               
L22 Não domínio das 
habilidades de conversação 
emergentes                

Total de Ocorrências /13 /10 /12 /6 /4 /7 /9 

        

LINGUAGEM AUTISMO SA TID – SOE     

L1 Ecolalia           

*L2 Perseveração verbal 
(insiste em dizer algo)           

*L4 auto-regulatório verbal           

*L5 Hiperlexia (fascinação 
por letras e números)           

*L6 TOC (interesses restritos           
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verbais) 

L7 Falta de pronomes 
pessoais           

L8 Estrutura telegráfica (não 
fala frases completas)           
L9 Pobre vocabulário 
funcional           
*L10 Bom conceito de 
conhecimentos           

*L11 Rotinas verbais           
*L12 Fala pedante (fala sem 
entonação)           

L14 Linguagem receptiva 
com discrepância significante          

*L15 vocabulário, sintaxe e 
fonologia bem desenvolvidas           
L17 Habilidades pré 
acadêmicas discrepância 
significante           
L18 Utiliza comunicação 
gestual           
L19 Pobre habilidade de 
imitação verbal           
*L20 Excessivamente 
animado para produções 
verbais           
L22 Não domínio das 
habilidades de conversação 
emergentes            

Total de Ocorrências /12 /10 /5     

        

PRAGMÁTICA/SOCIAL AUTISMO SR SA 
TID - 
SOE APRAXIA RM OS 

P1 Falta de brincadeira 
funcional               
P2 Pobre atenção 
compartilhada               
P3 Contato de olho 
insuficiente               

P4 Respostas adequadas a 
estímulos ambientais               
P5 Pobre resposta quando 
chamado               

P6 Brincadeira repetitivo               

P7 Brincadeira isolada                
P8 Preferência por Tv e 
vídeo               
P9 Baixa responsividade 
para ordens               

P10 Mínima expressão 
facial, sorri pouco               
P11 Dificuldade para prestar 
atenção               
P12 Afetuoso com parentes 
e irmãos               

P13 Evita interação               
P14 Indiferente quanto ao 
ambiente               
P15 Comportamento 
Ritualístico               
P16 Pobre sensibilidade 
emocional               

P17 Adulto específico para               
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interação 

P18 Apenas subinicía a 
interação               
P19 Pobre habilidades 
adaptativas               

Total de Ocorrências /17 /16 /9 /5 /5 /6 /6 

        

PRAGMÁTICA/SOCIAL AUTISMO SA TID – SOE     
*P1 Falta de brincadeira 
funcional           
P2 Pobre atenção 
compartilhada           
P3 Contato de olho 
insuficiente           
P5 Pobre resposta quando 
chamado           

P6 Brincadeira repetitiva           

P7 Brincadeira isolada            
P9 Baixa responsividade 
para ordens (não 
compreende ordens)           

*P10 Mínima expressão 
facial, sorri pouco           
P11 Dificuldade para prestar 
atenção           

P12 Afetuoso com parentes 
e irmãos           

P13 Evita interação           
P14 Indiferente quanto ao 
ambiente           
P15 Comportamento 
Ritualístico (com o corpo ou 
objetos)           
P16 Pobre sensibilidade 
emocional (não reage ou não 
percebe mudanças 
emocionais)           
*P17 Adulto específico para 
interação           
*P18 Apenas subinicía a 
interação           
P19 Pobre habilidades 
adaptativas (não realiza 
AVD's sem auxílio)           

Total de Ocorrências /16 /8 /4     

        

SENSORIAL  AUTISMO SR SA 
TID - 
SOE APRAXIA RM OS 

S1 Audição adequada               

S2 Comportamento motor 
auto-estimulatório               
S3 Hipersensibilidade 
auditiva               

S4 Tato sensível               
S5 Interesse em estimulação 
oral               

S6 Resposta mínima a dor               
S7 Escolhe padrões 
alimentares               

S8 Padrão de movimentos 
circulares ou giratórios               
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S9 Necessidades sensoriais 
sem interrupções               
S10 Visão periférica, visão 
lateral               

Total de Ocorrências /9 /9 /6 /5 /1 /3 /7 

        

SENSORIAL  AUTISMO SA TID – SOE     

S1 Audição adequada           

*S2 Comportamento motor 
auto-estimulatório           
S3 Hipersensibilidade 
auditiva           
*S5 Interesse em 
estimulação oral           

*S6 Resposta mínima a dor           
*S7 Escolhe padrões 
alimentares           

*S8 Padrão de movimentos 
circulares ou giratórios           
S10 Visão periférica, visão 
lateral           

Total de Ocorrências /8 /4 /4     

        

MOTOR (GROSSO/FINO) AUTISMO SR SA 
TID - 
SOE APRAXIA RM OS 

M1 Desajeitado               

M2 Postura hipotônica               

M3 Disfagia               

M4 Anda em circunferência               

M5 Desenvolvimento motor 
fino inconsistentes               
M6 Movimentos em câmera 
lenta               

M7 Habilidades motoras 
perceptivas prejudicadas               

M8 Perseveração em 
movimentos motores               

M9 Pobre percepção do 
corpo no espaço               

M10 Marcha anormal               

M11 Lesões constantes               

M12 Diferença postural               

Total de Ocorrências /10 /11 /8 /0 /0 /4 /9 

        

MOTOR (GROSSO/FINO) AUTISMO SA TID - SOE     

*M1 Desajeitado           

*M4 Anda em círculos            

M5 Desenvolvimento motor 
fino inconsistente (não linear)           

*M7 Habilidades motoras 
perceptivas prejudicadas           

*M8 Perseveração em 
movimentos motores           

*M9 Pobre percepção do 
corpo no espaço           

Total de Ocorrências /5 /4 /0     
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MÉDICA/FÍSICA AUTISMO SR SA 
TID - 
SOE APRAXIA RM OS 

MP1 Dificuldade para regular 
comportamento               
MP2 Não treinado para uso 
do banheiro               

MP3 Saúde geral               

MP4 Fisicamente atraente               

MP5 Ansiedade elevada               

MP6 Sempre em movimento               

MP7 Apreensões               

MP8 Distúrbios de sono               

MP9 Disfunções respiratórias               

MP10 Problemas auditivos               
MP11 Participação médica 
mínima               

MP12 Dismórficos               

Total de Ocorrências /8 /8 /4 /3 /4 /5 /7 

        

COMPORTAMENTO AUTISMO SR SA 
TID - 
SOE APRAXIA RM OS 

B1 Explosões verbais (gritos 
e birras)               
B2 Resistência para 
mudanças               

B3 Transições pobres               

B4 Interesse tangencial               

B5 Tendência a 
obsessividade compulsiva               

B6 Rotina limitada               

B7 Perfeccionista               
B8 Disposto a experimentar 
novidades               

B9 Fantasia, imaginário               
B10 Fascinação por funções 
mecânicas               
B11 Fascinação por vídeo, 
Tv, música               

B12 Explora o ambiente               
B13 Pobre memória a curto 
prazo               

B14 Resistente à ajuda               

Total de Ocorrências /11 /7 /11 /11 /9 /6 /7 

        

COMPORTAMENTO AUTISMO SA TID - SOE     
*B1 Explosões verbais (gritos 
e birras)           
*B2 Resistência para 
mudanças           

B3 Transições pobres           

*B4 Interesse tangencial           

*B5 Tendência a 
obsessividade compulsiva           

*B6 Rotina limitada           

*B7 Perfeccionista           
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*B9 Fantasia, imaginário           
*B10 Fascinação por funções 
mecânicas           

*B14 Resistente à ajuda           

Total de Ocorrências /09 /09 /09     

        

TOTAL /68 /61 /50 /30 /23 /31 /45 

Porcentagem de ocorrências % % % % % % % 

        

TOTAL /50 /35 /22     

Porcentagem de ocorrências % % %     
 

Figura 3.3- Instrumento reduzido proposto para o G3. 

LINGUAGEM AUTISMO SR SA TID - SOE APRAXIA RM OS 

L1 Ecolalia               

L2 Perseveração verbal               

L3 Apraxia               
L4 auto-regulatório 
verbal               
L5 Hiperlexia 
(fascinação por letras e 
números)               

L6 TOC (interesses 
restritos verbais)               
L7 Falta de pronomes 
pessoais               

L8 Estrutura telegráfica               
L9 Pobre vocabulário 
funcional               

L10 Bom conceito de 
conhecimentos               

L11 Rotinas verbais               

L12 Fala pedante               
L13 Linguagem 
receptiva proporcional 
para a idade               
L14 Linguagem 
receptiva com 
discrepância significante             
L15 vocabulário, sintaxe 
e fonologia bem 
desenvolvidas               
L16 Habilidades pré 
acadêmicas 
proporcional para idade               
L17 Habilidades pré 
acadêmicas 
discrepância significante               
L18 Utiliza comunicação 
gestual               

L19 Pobre habilidade de 
imitação verbal               
L20 Excessivamente 
animado para 
produções verbais               
L22 Não domínio das 
habilidades de 
conversação 
emergentes                
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L23 Uso freqüente da 
expressão "Eu não sei."               
L24 Uso de linguagem 
genérica               
L25 Inconsistente em 
padrões de 
aprendizagem               

Total de Ocorrências /13 /6 /11 /4 /5 /6 /8 

        

LINGUAGEM AUTISMO SA TID – SOE     

L1 Ecolalia           

L2 Perseveração verbal 
(insiste em dizer algo)           
L4 auto-regulatório 
verbal           
*L5 Hiperlexia 
(fascinação por letras e 
números)           

*L6 TOC (interesses 
restritos verbais)           
L7 Falta de pronomes 
pessoais           
L8 Estrutura telegráfica 
(não fala frases 
completas)           
L9 Pobre vocabulário 
funcional           

L10 Bom conceito de 
conhecimentos           

*L11 Rotinas verbais           

*L12 Fala pedante (fala 
sem entonação)           
L13 Linguagem 
receptiva proporcional 
para a idade           
*L15 vocabulário, 
sintaxe e fonologia bem 
desenvolvidas           
L16 Habilidades pré 
acadêmicas 
proporcional para idade           
L17 Habilidades pré 
acadêmicas 
discrepância significante           
L18 Utiliza comunicação 
gestual           

*L19 Pobre habilidade 
de imitação verbal           
*L20 Excessivamente 
animado para 
produções verbais           
L22 Não domínio das 
habilidades de 
conversação 
emergentes            

Total de Ocorrências /11 /11 /4     

    

 
 
    

PRAGMÁTICA/SOCIAL AUTISMO SR SA TID - SOE APRAXIA RM OS 
P1 Falta de brincadeira 
funcional               

P2 Pobre atenção               
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compartilhada 

P3 Contato de olho 
insuficiente               
P4 Respostas 
adequadas a estímulos 
ambientais               

P6 Brincadeira repetitivo               

P7 Brincadeira isolada                
P8 Preferência por Tv e 
vídeo               

P9 Baixa responsividade 
para ordens               

P10 Mínima expressão 
facial, sorri pouco               

P11 Dificuldade para 
prestar atenção               

P13 Evita interação               

P14 Indiferente quanto 
ao ambiente               
P15 Comportamento 
Ritualístico               

P16 Pobre sensibilidade 
emocional               

P17 Adulto específico 
para interação               

P18 Apenas subinicía a 
interação               

P19 Pobre habilidades 
adaptativas               

Total de Ocorrências /16 /11 /7 /1 /2 /1 /1 

        

PRAGMÁTICA/SOCIAL AUTISMO SA TID – SOE     
*P1 Falta de brincadeira 
funcional           
P2 Pobre atenção 
compartilhada           
P3 Contato de olho 
insuficiente           

P6 Brincadeira repetitiva           

P7 Brincadeira isolada            
P8 Preferência por Tv e 
vídeo           
*P9 Baixa 
responsividade para 
ordens (não 
compreende ordens)           

*P10 Mínima expressão 
facial, sorri pouco           

P11 Dificuldade para 
prestar atenção           

P13 Evita interação           

*P14 Indiferente quanto 
ao ambiente           
P15 Comportamento 
Ritualístico (com corpo e 
objetos)           
*P16 Pobre 
sensibilidade emocional 
(não reage ou não 
percebe mudanças           
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emocionais) 

*P17 Adulto específico 
para interação           

*P18 Apenas subinicía a 
interação           

P19 Pobre habilidades 
adaptativas (não realiza 
AVD's sem auxílio)           

Total de Ocorrências /16 /7 /1     

        

SENSORIAL  AUTISMO SR SA TID - SOE APRAXIA RM OS 

S1 Audição adequada 
(perceptível)               

S2 Comportamento 
motor auto-estimulatório               
S3 Hipersensibilidade 
auditiva               

S4 Tato sensível               
S5 Interesse em 
estimulção oral               
S6 Resposta mínima a 
dor               
S7 Escolhe padrões 
alimentares               
S8 Padrão de 
movimentos circulares 
ou giratórios               
S9 Necessidades 
sensoriais sem 
interrupções               

S10 Visão periférica, 
visão lateral               

Total de Ocorrências /9 /7 /4 /1 /0 /1 /4 

        

SENSORIAL  AUTISMO SA TID – SOE     

S1 Audição adequada 
(perceptível)           

*S2 Comportamento 
motor auto-estimulatório           
*S3 Hipersensibilidade 
auditiva           
*S5 Interesse em 
estimulção oral           
*S6 Resposta mínima a 
dor           
*S7 Escolhe padrões 
alimentares           
*S8 Padrão de 
movimentos circulares 
ou giratórios           

Total de Ocorrências /7 /2 /0     

        
MOTOR 
(GROSSO/FINO) AUTISMO SR SA TID - SOE APRAXIA RM OS 

M1 Desajeitado               

M2 Postura hipotônica               

M3 Disfagia               
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M4 Anda em 
circunferência               

M5 Desenvolvimento 
motor fino inconsistente               
M6 Movimentos em 
câmera lenta               
M7 Habilidades motoras 
perceptivas 
prejudicadas               

M8 Perseveração em 
movimentos motores               

M9 Pobre percepção do 
corpo no espaço               

M10 Marcha anormal               

M11 Lesões constantes               

M12 Diferença postural               

Total de Ocorrências /9 /8 /7 /0 /0 /4 /8 

        
MOTOR 
(GROSSO/FINO) AUTISMO SA TID – SOE     

M1 Desajeitado           

*M4 Anda em círculos           
*M5 Desenvolvimento 
motor fino inconsistente 
(não linear)           
*M7 Habilidades 
motoras perceptivas 
prejudicadas           

M8 Perseveração em 
movimentos motores           

*M9 Pobre percepção 
do corpo no espaço           

Total de Ocorrências /4 /4 /0     

        

MÉDICA/FÍSICA AUTISMO SR SA TID - SOE APRAXIA RM OS 

MP1 Dificuldade para 
regular comportamento               

MP2 Não treinado para 
uso do banheiro               

MP3 Saúde geral               

MP5 Ansiedade elevada               
MP6 Sempre em 
movimento               

MP7 Apreensões               

MP8 Distúrbios de sono               
MP9 Disfunções 
respiratórias               
MP10 Problemas 
auditivos               

MP11 Participação 
médica mínima               

MP12 Dismórficos               

MP 14 Dificuldades no 
hemisfério direito               
MP 15 Desordem 
emocional                

Total de Ocorrências /7 /6 /5 /2 /3 /2 /6 

COMPORTAMENTO AUTISMO SR SA TID - SOE APRAXIA RM OS 
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B1 Explosões verbais 
(gritos e birras)               
B2 Resistência para 
mudanças               

B3 Transições pobres               

B4 Interesse tangencial               
B5 Tendência a 
obsessividade 
compulsiva               

B6 Rotina limitada               

B7 Perfeccionista               

B8 Disposto a 
experimentar novidades               

B9 Fantasia, imaginário               

B10 Fascinação por 
funções mecânicas               

B11 Fascinação por 
vídeo, Tv, música               

B12 Explora o ambiente               

B13 Pobre memória a 
curto prazo               

B14 Resistente à ajuda               

B15 Desorganizado               

Total de Ocorrências /10 /4 /12 /1 /4 /2 /3 

        

COMPORTAMENTO AUTISMO SA TID – SOE     

B1 Explosões verbais 
(gritos e birras)           
B2 Resistência para 
mudanças           

*B3 Transições pobres           

*B4 Interesse tangencial           
*B5 Tendência a 
obsessividade 
compulsiva           

B6 Rotina limitada           

*B7 Perfeccionista           

B8 Disposto a 
experimentar novidades           

B9 Fantasia, imaginário           

B11 Fascinação por 
vídeo, Tv, música           

B12 Explora o ambiente           

*B14 Resistente à ajuda           

B15 Desorganizado           

Total de Ocorrências /09 /11 /1     

        

TOTAL /64 /42 /46 /9 /14 /16 /30 
Porcentagem de 
ocorrências % % % % % % % 

        

TOTAL /47 /35 /6     
Porcentagem de 
ocorrências % % %     
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Quando realizada a análise comparativa entre as respostas obtidas no instrumento 

original e na proposta do instrumento reduzido, afim de verificar a eficácia e a 

compatibilidade dos instrumentos pode–se dizer que o diagnóstico se mantém. Há   

apenas uma mudança na proporção, por isso as porcentagens também se alteram 

(proporcionalmente em relação aos três diagnósticos - Autismo, SA e TID-SOE), o que 

evidencia que o instrumento reduzido pode ser ainda mais representativo da população. 

 

No G1, os sujeitos diagnosticados com SR no instrumento original, que está entre 

as patologias excluídas para a composição do instrumento reduzido, neste tiveram 

pontuação para diagnóstico de Autismo ou TID-SOE (Quadro 3.1). Os outros diagnósticos 

não se alteraram do instrumento original para o reduzido.  

 

Todos os sujeitos que estão com os diagnósticos a esclarecer pelos médicos 

neurologistas ou psiquiatras, mas com suspeita de autismo,  no questionário reduzido 

tiveram pontuação para Autismo ou TID-SOE; apenas dois sujeitos que eram 

diagnosticados com TID-SOE receberam a pontuação para Autismo no DAADD reduzido. 

 

Quadro 3.1 – Comparação dos diagnósticos entre os instrumentos, G1. 

 

 DIAGN MÉDICO DAADD 
DAADD 

REDUZIDO 
Sujeito 1 –TID-SOE AUTISMO AUTISMO 
Sujeito 2 –TID-SOE SR AUTISMO 
Sujeito 3 AUTISMO SR AUTISMO 
Sujeito 4 SA SA SA 
Sujeito 5 AUTISMO SA SA 
Sujeito 6 A ESCLARECER AUTISMO AUTISMO 
Sujeito 7 AUTISMO SR AUTISMO 
Sujeito 8 AUTISMO SR AUTISMO 
Sujeito 9 AUTISMO SR AUTISMO 

Sujeito 10 A ESCLARECER AUTISMO TID-SOE 
Sujeito 11 AUTISMO SR AUTISMO 
Sujeito 12 AUTISMO AUTISMO TID-SOE 
Sujeito 13 AUTISMO SR TID-SOE 
Sujeito 14 A ESCLARECER SR TID-SOE 
Sujeito 15 A ESCLARECER SR TID-SOE 

Sendo: SR – Síndrome de RETT; TID – SOE - Transtorno Invasivo do Desenvolvimento sem outras especificações, DIAGN 

MED – Diagnóstico Médico. 
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 A comparação entre os diagnósticos atribuídos pelos instrumentos (DAADD e 

DAADD reduzido) para os sujeitos do G2 foi semelhante ao G; os três sujeitos com 

diagnósticos de SR pelo  DAADD original tiveram pontuação para Autismo no instrumento 

reduzido e os sujeitos com diagnósticos médicos a esclarecer ou de TID–SOE tiveram 

pontuação para Autismo também na proposta do instrumento reduzido (Quadro 3.2). 

  

 Quadro 3.2 – Comparação dos diagnósticos entre os instrumentos, G2. 

  
DIAGN 

MÉDICO DAADD 
DAADD 
REDUZIDO 

Sujeito 1 TID - SOE AUTISMO AUTISMO 

Sujeito 2 
A 
ESCLARECER SR AUTISMO 

Sujeito 3 AUTISMO AUTISMO AUTISMO 
Sujeito 4 AUTISMO AUTISMO AUTISMO 
Sujeito 5 AUTISMO AUTISMO AUTISMO 
Sujeito 6 AUTISMO SR AUTISMO 
Sujeito 7 AUTISMO AUTISMO AUTISMO 

Sujeito 8 
A 
ESCLARECER AUTISMO AUTISMO 

Sujeito 9 AUTISMO AUTISMO AUTISMO 
Sujeito 10 AUTISMO SR AUTISMO 
Sujeito 11 AUTISMO AUTISMO AUTISMO 
Sujeito 12 AUTISMO AUTISMO AUTISMO 
Sujeito 13 AUTISMO AUTISMO AUTISMO 
Sujeito 14 AUTISMO AUTISMO AUTISMO 
Sujeito 15 AUTISMO SR AUTISMO 

 Sendo: SR – Síndrome de RETT; TID – SOE - Transtorno Invasivo do Desenvolvimento sem outras 

especificações, DIAGN MED – Diagnóstico Médico. 

 

Os sujeitos do G3, 2 que tinham diagnósticos médicos de Autismo tiveram 

pontuação para SA tanto no DAADD original quanto no reduzido, assim como um sujeito 

com diagnóstico médico de TID–SOE e um com diagnóstico a esclarecer. Além disso, um 

sujeito com diagnóstico médico de TID–SOE teve pontuação para autismo em ambos os 

instrumentos. Na comparação entre o instrumento do DAADD original e o reduzido as 

patologias foram totalmente concordantes no G3 (Quadro 3.3). 

 

Quadro 3.3 – Comparação dos diagnósticos entre os instrumentos, G3. 

  
DIAGN 

MÉDICO DAADD 
DAADD 
REDUZIDO 

Sujeito 1 AUTISMO SA SA 
Sujeito 2 TID - SOE SA SA 
Sujeito 3 AUTISMO AUTISMO AUTISMO 
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Sujeito 4 AUTISMO SA SA 
Sujeito 5 AUTISMO AUTISMO AUTISMO 
Sujeito 6 AUTISMO AUTISMO AUTISMO 
Sujeito 7 AUTISMO AUTISMO AUTISMO 

Sujeito 8 
A 
ESCLARECER SA SA 

Sujeito 9 AUTISMO AUTISMO AUTISMO 
Sujeito 10 TID - SOE AUTISMO AUTISMO 
Sujeito 11 AUTISMO AUTISMO AUTISMO 
Sujeito 12 AUTISMO AUTISMO AUTISMO 
Sujeito 13 AUTISMO AUTISMO AUTISMO 
Sujeito 14 AUTISMO AUTISMO AUTISMO 
Sujeito 15 SA SA SA 

Sendo: SA – Síndrome de Asperger; DIAGN MED – Diagnóstico Médico. 
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3.5 Discussão 

 

O conceito proposto por Lord & Risi, 2001 de que o distúrbio típico Autismo, 

estaria no centro de um círculo, enquanto as outras patologias do Espectro iriam de 

afastando conforme fossem diminuindo a severidade dos sintomas e das áreas afetadas 

mostra a importância de um diagnostico diferencial para as crianças diagnosticadas com 

DEA.  

 

Na tentativa de uniformizar o diagnóstico devido à falta de marcador genético 

característico levou alguns autores a criarem listas de verificação, questionários e escalas 

de avaliação (Schwartzman, 1993).  

 

A posposta de um instrumento reduzido do Differential Assessment of Autism and 

Other Developmental Disorders para uso clinico com maior praticidade e facilidade 

colaboraria para delinear o processo terapêutico por meio das alterações encontradas, 

alem de ajudar num processo de diagnóstico diferencial. Esse processo adquire 

relevância operacional quando se considera os dados epidemiológicos atuais. 

 

O instrumento reduzido mostrou-se eficiente, havendo mudança apenas na 

proporção das possibilidades de respostas, por isso as porcentagens também foram 

alteradas (proporcionalmente, em relação aos três diagnósticos - Autismo, SA e TID-

SOE), o que evidencia que o instrumento reduzido pode ser ainda mais representativo 

para a população estudada. 

 

Os diagnósticos diferenciais para esta população, atribuídos pelos instrumentos 

original e reduzido,  foram compatíveis para todos os grupos, com exceção dos sujeitos 

que segundo o instrumento original tiveram pontuação para SR, que foi excluída no 

instrumento reduzido. Todos eles tiveram pontuação para Autismo ou TID-SOE, o que 

confirma esses diagnósticos, uma vez que nenhum teve pontuação para SA, a que mais 

destoa nos DEA por seus portadores terem o inicio da fala e geralmente a função 

cognitiva não atrasadas (Miller, 2004) e a que seria mais diferente da síndrome de Rett.   
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Conclusão 

 

A presente pesquisa teve três estudos que procuraram identificar características 

afim de encontrar os diagnósticos diferencias dentro do Espectro do Autismo. 

 

O instrumento DAADD mostrou-se  útil para um diagnóstico diferencial dentro dos 

DEA para crianças a partir de 4 anos. 

 

Por meio da aplicação do  DAADD pode-se perceber que, quanto mais nova a 

criança, maior é a dificuldade para caracterização do quadro; conforme a idade aumenta, 

esta dificuldade diminui sendo a diferenciação dentro do espectro mais eficaz para 

indivíduos mais velhos, já que, conforme o aumento da idade aumentam as exigências de 

linguagem, evidenciando as características específicas da linguagem com diferenças 

entre os diagnósticos. 

 

O diagnóstico precoce é de grande importância para o delineamento dos 

procedimentos terapêuticos para crianças incluídas no espectro do autismo. A 

identificação das características específicas são essenciais para o sucesso da escolha 

dos programas terapêuticos, porém, o DAADD evidencia a dificuldade em observar essa 

diferença em crianças mais novas, podendo assim levantar a hipótese de que o 

instrumento é menos eficiente para crianças mais novas, concordando com a hipótese 

trazida no primeiro estudo. 

 

A hipótese de que seria possível identificar pontos mais evidentes tanto no DAADD 

(linguagem, pragmática, sensorial, motora, física e comportamental) quanto no ABC 

(sensorial, relacionamentos, uso do corpo e de objetos, linguagem, e habilidades sociais) 

também foi confirmada. Quando associados os dois instrumentos (ABC e DAADD) 

podemos observar que, para o G2 e o G3, quanto maior a probabilidade no ABC para o 

diagnóstico no espectro do autismo há, também, um maior número de diagnósticos no 

espectro do autismo pelo DAADD. Indicando que, a dificuldade encontrada no ABC para 

diagnosticar não é encontrada no DAADD. Como todos os indivíduos desta pesquisa são 

pertencentes aos DEA, o uso dos protocolos pode favorecer a diferenciação e não apenas 

atuar como auxiliar de diagnóstico. 
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Verificando a existência de comportamentos característicos de diferentes quadros 

incluídos nos DEA identificados segundo o DAADD e o ABC pode-se perceber que o 

instrumento DAADD mostrou-se eficiente para o diagnóstico no espectro do autismo na  

comparação dos resultados apresentados no ABC  pelo  mesmo grupo de sujeitos, uma 

vez que o diagnóstico de Autismo foi o mais prevalente na classificação alta probabilidade 

do ABC para as idades de 4 a 8 anos. 

 

Por fim, recomenda-se o uso complementar dos dois instrumentos já que o ABC 

traz apenas uma probabilidade diagnóstica e o DAADD diferencia a criança já 

diagnosticada entre as possibilidades dentro do Espectro do Autismo e algumas não 

incluídas nele. 

 

A posposta de uma versão  reduzida do DAADD para uso clínico com maior 

praticidade e facilidade colaboraria para delinear o processo terapêutico por meio das 

alterações encontradas, alem de ajudar num processo de diagnóstico diferencial. O 

Estudo III confirma a hipótese de que a proposta de um instrumento reduzido e adaptado, 

para a população estudada, a partir do  DAADD seria útil para uso clínico.  

 

A exclusão das patologias não incluídas nos DEA para a composição do 

instrumento reduzido e a exclusão das questões que tiveram menos de 40% ocorrência 

nas respostas do instrumento original, fez com que a proposta do questionário DAADD 

reduzido fosse mais específico para a população estudada e com  aplicação mais rápida, 

o que responde às sugestões de alguns autores a respeito da necessidade da utilização 

de instrumentos para a triagem dos problemas comportamentais e alterações das 

habilidades para um mais eficiente processo terapêutico.  

 

Outros estudos, com outros distúrbios do desenvolvimento (como RM e PC) 

podem confirmar a utilidade e a especificidade do DAADD e de sua versão reduzida. Além 

disso, a ausência de estudos publicados relatando a utilização desse instrumento 

dificultam o cotejamento desses resultados com os de outros pesquisadores, o que não 

diminui a relevância deste estudo pois a necessidade de identificação de instrumentos 

aplicáveis pelo fonoaudiólogo na realidade nacional é nítida. 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

__________________________________________________________________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME:.:............................................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ...................................................   SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ...................................................................................... Nº...................... APTO: .......................... 

BAIRRO:  ..................................................................................  CIDADE  ......................................................... 

CEP:........................................................  TELEFONE: DDD (............) .............................................................. 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ..................................................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ........................................................................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :............................................................ SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO ...................................................................................... Nº...................... APTO: .......................... 

BAIRRO:  ..................................................................................  CIDADE  ......................................................... 

CEP:........................................................  TELEFONE: DDD (............) .............................................................. 

__________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Identificação das variações do espctro do autismo. 

PESQUISADOR : Milene Rossi Pereira Barbosa 

CARGO/FUNÇÃO: Fonoaudióloga             INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 14900 

UNIDADE DO HCFMUSP: FOFITO 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO   X                RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □              RISCO MAIOR □ 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 24 meses 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

Título da pesquisa: “Investigação das Variações do Espectro do Autismo”. 

O objetivo desse estudo, sabendo que as técnicas utilizadas para avaliação devem 

ter como objetivo específico o diagnóstico diferencial, que é de grande importância para a 

efetivação das técnicas terapêuticas, é identificar através do “Differential Assessment of 

Autism and Other Developmental Disorders” as variações do Espectro do Autismo e 

avaliar assim a sua efetividade.  A terapeuta de seu filho (a) deverá responder um 

questionário que será apresentado pela pesquisadora a fim de identificar as variações do 

espectro do autismo. Os dados obtidos serão computados para análise posterior. Esse 

estudo não trará nenhum prejuízo ou risco ao Senhor(a) nem à criança e garantimos que 

seus dados pessoais não serão divulgados e suas respostas não serão identificadas. O 

Senhor(a) terá o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados da pesquisa e 

poderá retirar o seu consentimento em qualquer fase do estudo. Não há despesas 

pessoais para o participante em qualquer fase do estudo e também não há compensação 

financeira relacionada à sua participação. 

Em qualquer etapa do estudo, o Senhor(a) terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal 

investigador é Milene Rossi P. Barbosa que pode ser encontrado no endereço Rua 

Cipotanea nº 51 Telefone(s) (11) 3091-8413. Se tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – 

Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, 

FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Investigação das Variações do 

Espectro do Autismo”. 
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Eu discuti Milene Rossi P. Barbosa sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso à pesquisa quando necessário. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

___________________________________ 

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

___________________________________ 

Assinatura da testemunha Data         /       /        

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

___________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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