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RESUMO 
Introdução: Os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) são transtornos do 

desenvolvimento caracterizados por prejuízos qualitativos na interação social 

recíproca, comunicação e linguagem e pela presença de padrões de 

comportamentos estereotipados, restritos e repetitivos e sua caracterização se faz a 

partir de critérios clínicos definidos e padronizados por classificações internacionais 

como as da CID ou DSM ou por instrumentos, principalmente as entrevistas, como a 

Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R), instrumento considerado pela literatura 

padrão-ouro para diagnóstico de TEA e que recentemente foi traduzido e 

preliminarmente validado para o português brasileiro. Entretanto, tal processo 

ocorreu com uma amostra reduzida e numa região específica do Brasil, assim como 

outras evidências de validade do instrumento tais como validade convergente não 

foram exploradas. 

Objetivo: Investigar evidências de validade de convergente entre a versão brasileira 

da entrevista diagnóstica ADI-R e os instrumento de triagem Inventário de 

Comportamentos Autísticos (ICA). 

Método: Foram selecionados 20 pais e/ou cuidadores de 20 sujeitos a partir da 

Clínica de TEA da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Universidade Federal 

de São Paulo. Os sujeitos foram submetidos à avaliação clínica multidisciplinar 

médica e neuropsicológica a qual incluía a aplicação do ICA . Um outro avaliador, 

psiquiatra da Infância e Adolescência com experiência em TEA e habilitado a aplicar 

a ADI-R foi responsável pela  aplicação e codificação da entrevista. 

Resultados:  A idade dos sujeitos variou de 6 a 19 anos, com média de 10,1. 

Desses, 90% eram do sexo masculino. Os coeficientes de  correlação de Pearson 

entre os 3 domínios da ADI-R (comunicação, interação social e comportamentos 

restritos)  entre si e destes com o e os do ICA (escrever todos), foram moderados e 

altos, positivos  e a maioria com significância estatística. 

Conclusões: Evidências de Validade Convergente foram encontradas, comparando-

se a ADI-R com o ABC/ICA 

Palavras-chave: Autism Diagnostic Interview-Revised, Inventário de 

Comportamentos Autísticos, Validade Convergente, Autismo, TEA 
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ABSTRACT 
Background: Autism Spectrum Disorders (ASD) are developmental disorders 

characterized by qualitative impairment in reciprocal social interaction, language and 

communication and restricted, repetitive, and stereotyped patterns of behavior, 

interests, and activities and they are defined based on standardized clinical criteria 

as such those from international manuals as ICD and DSM, or based on clinical 

tools, mainly the semi-structured interviews, such as the Autism  Diagnostic 

Interview- Revised (ADI-R), a recognized  gold standard diagnostic tool for ASD. This 

interview was recently translated into brazilian Portuguese, and it was preliminarily 

validated for this language. However, this process has been occurred with a small 

sample in a specific state of Brazil. Besides, other validity evidences, as convergent 

validity were not explored in this study. 

Aim: The aim of this study was to investigate the Convergent Validity between the 

Brazilian version of the ADI-R and a screening tool Autism Behavior Checklist (ABC). 

Method: For this study, 20 parents or caregivers of children and teens diagnosed 

with ASD were recruited from the  Presbyterian Mackenzie University ASD Clinic, 

and from the Federal of São Paulo State University Social Cognition Clinic. The 

children were submitted to a clinical multidisciplinary evaluation, and 

neuropsychological evaluation that also consisted on application of the ABC. Another 

researcher, a Child Psychiatrist with expertise on ASD was previously trained and 

allowed for conducting and codificating  the ADI-R. 

Results: The age of the probands has ranged between 6 and 19 years old, 90% of 

them were male. The correlations between both the tools, using the Pearson 

coefficient were mostly positive, and they have ranged between average to high with 

statistical significance., considering the 3 mains domains of the ADI-R and the five 

main domains of the ABC. 

Conclusions: Evidence of convergent validity was found when comparing ADI-R 

results with ABC/ICA 

 

Key Words: Autism Diagnostic Interview-Revised, Autism Behavior Checklist, 

Convergent Validity, Autism, ASD 

 
 



	   14	  

1 INTRODUÇÃO 
 

Em 1906, o psiquiatra suíço Eugène Bleuler foi o primeiro a utilizar o termo 

Autismo para caracterizar o isolamento social de indivíduos com esquizofrenia 

(RIVERA, 2007; TUCHMAN e RAPIN, 2009). Anos mais tarde, em 1943, Leo Kanner 

publicou o artigo “Autistic Disturbances of Affective Contact”, em que utilizou o termo 

“Autismo Infantil Precoce”, para descrever crianças com considerável déficit no 

relacionamento interpessoal (KANNER, 1943). No ano seguinte, em 1944,  Hans 

Asperger descreveu crianças cujas características, apesar de  assemelharem-se às 

descritas por Kanner, apresentavam melhor nível cognitivo. A despeito da 

importância dos seus estudos, as descrições de Asperger só foram conhecidas 

internacionalmente na década de 1980, quando a psiquiatra inglesa Lorna Wing 

traduziu e divulgou seus trabalhos (WOLFF, 2004; TUCHMAN e RAPIN, 2009). 

Na década de 1960, a partir dos trabalhos de  Rutter, Kolvin e Cohen, surgiu 

o conceito de Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID), tradução a partir do 

termo em inglês Pervasive Developmental Disorders. O fenótipo proposto para os 

TID incluía manifestações em três domínios: social, comunicativo e comportamental 

(comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados) (Mercadante et al.,2006).  

Posteriormente, para substituir a nomenclatura TID, adotou-se outra em 

português: Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD). Essa tradução foi 

adotada pela versão brasileira da Classificação Internacional das Doenças (CID) 

para se referir às diversas entidades nosográficas que partilham em comum 

prejuízos em todos ou parte dos três domínios referidos (OMS, 1993).  

A partir dos trabalhos de Lorna Wing, na década de 1980, foram feitas 

modificações nas definições propostas por Kanner. O termo “espectro”, para se 

referir aos Transtornos relacionados ao Autismo, foi então utilizado pela primeira vez 

por Wing, para se referir à ampla variedade de sintomas, habilidades e níveis de 

prejuízo ou deficiências que crianças, adolescentes e adultos com Autismo poderiam 

manifestar, sabendo-se que, enquanto alguns deles apresentam leves prejuízos e/o 

grandes habilidades, outros são gravemente comprometidos.  

Reconheceu-se, a partir de então, que o Autismo seria a forma mais extrema 

de um espectro de Transtornos relacionados, incluindo a Síndrome de Asperger e 

outras variantes menos graves do Autismo (BRYSON et al., 2003). Surgiu, então, o 



	   15	  

termo Transtornos do Globais do Desenvolvimento (TGD), que se refere a toda 

gama de gravidade de Transtornos com sintomatologia autista, seja qual for a 

etiologia ou a incapacidade associada (TUCKMAN e RAPIN, 2009).  

Atualmente, os protótipos dos TGD são bem reconhecidos: o Transtorno 

Autista e a Síndrome de Asperger e duas categorias que não se assemelham ao 

Autismo, como a Síndrome de Rett e o Transtorno Desintegrativo da Infância, 

embora a primeira tenha sido retirada dos TGD, agora nomeados Transtornos do 

Espectro do Autismo (TEA) na nova classificação proposta pela Associação 

Americana de Psiquiatria, o DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, quinta revisão) [Mercadante et al., 2006; GRADZINSKI et al., 2012]. 
 

Nesta dissertação serão utilizados os termos Autismo e Transtornos do 

Globais do Desenvolvimento (TGD), Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) para 

referir-se aos seguintes sub-diagnósticos dos Transtornos Globais do 

Desenvolvimento: Autismo Infantil, Síndrome de Asperger e Transtorno Global do 

Desenvolvimento sem outra especificação, considerando os termos utilizados na 

CID-10 (Classificação Internacional das Doenças, décima revisão, 1993). 

Apesar da existência dessas classificações, que são constantemente 

utilizadas para nortear o diagnóstico em psiquiatria, o diagnóstico psiquiátrico ainda 

é sobremaneira carregado de elementos subjetivos, de modo que, ao longo das 

últimas décadas, surgiram instrumentos capazes de auxiliar na triagem e no 

processo de diagnóstico dos diversos Transtornos,  entre os quais, os TEA.  

Dessa forma, a aplicação de métodos estatísticos em psicologia e psiquiatria 

permitiram a padronização de critérios diagnósticos (como os da CID, DSM, etc.), 

bem como de inúmeros instrumentos de avaliação (na forma de entrevistas, escalas 

de sintomas, testes, entre outros). Essa padronização contribuiu de forma 

inequívoca para a pesquisa e para a clínica (JORGE, 2012). No campo dos 

Transtornos do Espectro do Autismo, um dos instrumentos diagnósticos mais 

utilizados é a ADI-R, que até recentemente não tinha uma versão para o português 

do Brasil (BECKER, 2009). 

A tradução e a pesquisa de evidências de validade do instrumento ADI-R para 

o diagnóstico do Autismo no Brasil foi inicialmente realizada por Becker et al. (2012). 

Nesse trabalho, as seguintes propriedades psicométricas foram avaliadas: 
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consistência interna; consistência entre observadores, validade discriminante e 

validade de critério. Os autores concluíram que a versão final em português 

brasileiro alcançou boas propriedades psicométricas preliminares, sugerindo a 

necessidade de novas pesquisas para o exame de propriedades psicométricas 

adicionais, além de amostras de outras regiões brasileiras.  

Nesse primeiro trabalho, evidências de validade tais como a pesquisa de 

validade convergente entre a ADI-R e outros instrumentos, como o Inventário de 

Comportamentos Autísticos e o Autism Screening Questionnaire, não foram 

realizados, sendo este o propósito do presente estudo. Dessa forma, promovendo-

se a soma de evidências robustas de validade da versão brasileira da ADI-R, o 

instrumento futuramente poderá ser utilizado em pesquisas e publicações, podendo 

ainda servir como importante ferramenta de diagnóstico clínico.  

 
2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 DIAGNÓSTICO E CLASSIFICAÇÕES 

 

Ao longo da história, o Autismo foi objeto de interesse para diversos 

estudiosos, alguns dos quais, sob o viés da psicanálise, procuraram situá-lo entre as 

psicoses infantis. Nesse período, a partir de Leo Kanner, foi criado o termo “mãe 

geladeira” e popularizado por autores como Bruno Bettelheim, que consideravam o 

Autismo como uma resposta ao comportamento distante e frio dos pais 

(BETTELHEIM, 1967; KANNER, 1950).   

Autores como Henry Maudsley, Margareth Mahler, Melanie Klein também 

eram adeptos da caracterização do Autismo como uma forma de psicose. Com o  

com o surgimento de estudos epidemiológicos, genéticos e de comorbidades 

psiquiátricas em pais e cuidadores de pessoas com Autismo, essa concepção 

perdeu a credibilidade (BOSA e CALLIAS, 2000; RIVERA, 2007; GOLDBERG, 2005; 

WOLLF, 2004).  

Outros pesquisadores, como Israel Kolvin, Michael Rutter, Bernard Rimland 

Judith Gold, Lorna Wing e Uta Frith foram  pioneiros em refutar a hipótese de que o 

Autismo pertenceria ao grupo das psicoses, hipótese que ainda é sustentada por 

psicanalistas e outros estudiosos principalmente na França e em países da América 
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Latina, como Argentina e Brasil (BOSA e CALLIAS, 2000; RIVERA, 2007; 

GOLDBERG, 2005; WOLFF, 2004). 

Utilizado pela primeira vez em 1980, por ocasião do lançamento do DSM-III 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Terceira edição) o termo 

“Autismo Infantil” substituiu o que, nas classificações anteriores, era considerado 

pertencente às Psicoses Infantis. A partir da adoção de uma perspectiva categorial, 

por meio do lançamento da CID- 10 (Classificação Internacional das Doenças – 

décima revisão), o Autismo foi desmembrado em entidades diagnósticas separadas, 

dentro dos Transtornos Globais do Desenvolvimento: Autismo infantil, Autismo 

Atípico, Síndrome de Rett, Síndrome de Asperger, Transtorno com Hipercinesia 

Associada a Retardo Mental e a movimentos estereotipados, Transtorno 

Desintegrativo da Infância, outros Transtornos Globais do Desenvolvimento além de 

Transtornos globais não especificados do desenvolvimento (OMS, 1993). 

O DSM-IV, bem como sua revisão, DSM-IV-TR, também adotaram essa 

perspectiva categorial: Transtorno Autístico, Transtorno de Asperger, Transtorno 

Global Sem Outra Especificação, Transtorno de Rett e Transtorno Desintegrativo da 

Infância (APA, 2002), assim como o fez a Classificação Internacional das Doenças  

em sua décima revisão (CID-10). 
 

De acordo com a CID-10, o Autismo infantil é definido como: 

 
Um transtorno invasivo do desenvolvimento definido pela presença de 
desenvolvimento anormal e/ou comprometimento que se manifesta antes da 
idade de 3 anos e pelo tipo característico de funcionamento anormal em 
todas as três áreas de interação social, comunicação e comportamentos 
restritos e repetitivos (OMS, 1992). 
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Diferentemente da DSM IV-TR, em que os critérios quanto aos 

comportamentos ou aos sintomas são bem definidos, nas diretrizes diagnósticas 

sugeridas pelas CID- 10, há diretrizes gerais de orientação: 

 
Em geral, não há um período de desenvolvimento inequivocamente normal, 
mas se há, anormalidades se tornam aparentes antes da idade de 3 anos. 
Há comprometimentos qualitativos na interação social recíproca. Estes 
tomam a forma de uma apreciação inadequada de indicadores sócio-
emocionais, como demonstrada por uma falta de respostas para as 
emoções de outras pessoas e/ou falta de modulação de comportamento, de 
acordo com o contexto social; uso insatisfatório de sinais sociais e uma 
fraca integração dos comportamentos sociais, emocionais e de 
comunicação e, especialmente, uma falta de reciprocidade sócio-emocional 
[ ... ] A condição também é caracterizada por padrões de comportamentos, 
interesses e atividades restritos, repetitivos e estereotipados [ ... ] Em 
adição a esses aspectos diagnósticos é frequente a criança com autismo 
mostrar uma série de outros problemas não específicos tais como 
medos/fobias, perturbações do sono e alimentação, ataques de birra e 
agressão [...] (OMS, 1992). 

 

Na classificação do Transtorno Autístico, que é o equivalente ao Autismo 

Infantil na CID-10, os critérios são bem definidos para a caracterização do 

transtorno, como pode ser observado na tabela 1. 
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TABELA 1:  TRANSTORNO AUTÍSTICO NA DSM-IV-TR 

O Diagnóstico do Transtorno Autístico (DSM-IV-TR)  é clínico e feito por meio da 

observação e descrição de comportamentos ou sinais e sintomas característicos. 

Segundo a DSM-IV-TR (APA, 2002), requer como critérios diagnósticos:   

A. Um total de seis (ou mais) itens de (1), (2) e (3), com pelo menos dois de (1), 

um de (2) e um de (3): 

(1) Comprometimento qualitativo da interação social, manifestado por, pelo 

menos, dois dos seguintes aspectos: 

(a) comprometimento acentuado no uso de múltiplos comportamentos não 

verbais, tais como: contato visual, expressão facial, posturas corporais e gestos 

para regular a interação social; 

(b) fracasso em desenvolver relacionamentos com seus pares apropriados ao 

nível de desenvolvimento; 

(c) ausência de tentativas espontâneas de compartilhar prazer, interesses ou 

realizações com outras pessoas (por exemplo, não mostrar, trazer ou apontar 

objetos de interesse); 

(d) ausência de reciprocidade social ou emocional. 

(2) Comprometimento qualitativo da comunicação, manifestado por, pelo menos, 

um dos seguintes aspectos: 

(a) atraso ou ausência total de desenvolvimento da linguagem falada (não 

acompanhado por uma tentativa de compensá-la por meio de modos alternativos 

de comunicação, como gestos ou mímica); 

(b) em indivíduos com fala adequada, acentuado comprometimento da 

capacidade de iniciar ou manter uma conversa; 

(c) uso estereotipado e repetitivo da linguagem ou linguagem idiossincrática; 

(d) ausência de jogos ou brincadeiras de imitação social variados e espontâneos, 

próprios do nível de desenvolvimento. 
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(3) Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades, 

manifestados por pelo menos um dos seguintes aspectos: 

(a) preocupação insistente com um ou mais padrões estereotipados e restritos de 

interesse, anormais, em intensidade ou foco; 

(b) adesão aparentemente inflexível a rotinas ou rituais específicos e não 

funcionais; 

(c) maneirismos motores estereotipados e repetitivos (agitar ou torcer as mãos ou 

dedos, por exemplo, ou movimentos complexos de todo o corpo); 

(d) preocupação persistente com partes de objetos. 

B. Atrasos ou funcionamento anormal em pelo menos uma das seguintes áreas, 

iniciados antes dos 3 anos de idade: (1) interação social, (2) linguagem para fins 

de comunicação social ou (3) jogos imaginativos ou simbólicos. 

C. A perturbação não é melhor explicada por Transtorno de Rett ou Transtorno 

Desintegrativo da Infância  

(APA, 2002). 

 

Como no Autismo Infantil, a Síndrome de Asperger, a partir da definição da 

CID-10, caracteriza-se por prejuízos na interação social, bem como por interesses e 

comportamentos limitados, apesar de seu curso de desenvolvimento precoce poder 

ser marcado pela falta de qualquer déficit clinicamente significativo na linguagem 

oral ou na percepção da linguagem, no desenvolvimento cognitivo, nas habilidades 

de autocuidado e na curiosidade sobre o ambiente (OMS, 1992)  

 Além disso, pela definição da CID-10, o Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento Não Especificado é uma categoria diagnóstica residual que deve 

ser usada para os transtornos em que não há critérios definidores dos outros 

Transtornos Invasivos do Desenvolvimento. Pode haver prejuízos tanto no domínio 

social, quanto nos outros dois domínios (comunicativo ou comportamental). O 

Transtorno Desintegrativo da Infância (TDI), por sua vez, é uma condição 

extremamente rara, de etiologia e desfecho pouco conhecidos, descrito, em 1908, 

por Heller (MERCADANTE et al., 2006). No TDI ocorre um desenvolvimento normal 



	   21	  

nos primeiros dois anos de vida, evoluindo com perda clinicamente importante de 

habilidades adquiridas antes dos dez anos (habilidades sociais, motoras, 

comunicativas, controle esfincteriano e jogos), associada ao funcionamento anormal 

em áreas como interação social, comunicação e comportamentos repetitivos e 

estereotipados (APA, 2002). 

A Síndrome de Rett é definida pela CID-10 como uma condição de início, 

curso e padrão de sintomatologia característicos:  desenvolvimento inicial normal ou 

quase normal, seguido por perda total ou parcial das habilidades manuais 

adquiridas, e da fala, somada à desaceleração do crescimento do crânio (OMS, 

1992). Trata-se de uma condição rara, descrita por Andreas Rett em 1966, 

caracterizada pela deterioração neuromotora, predominante em mulheres, cujos 

sinais e sintomas particulares ocorrem em estágios ou etapas (SCHWARTZMAN, 

2003; MERCADANTE et. al., 2006).  

O primeiro estágio, denominado estagnação precoce, ocorre entre seis e 

dezoito meses e é caracterizado pelo impedimento no desenvolvimento e pela 

desaceleração do perímetro cefálico. . O segundo, entre um e três anos de idade, 

conhecido como rapidamente destrutivo, caracteriza-se por uma rápida regressão 

motora que domina o quadro, com comportamentos do espectro do autismo, perda 

de fala e movimentos estereotipados. No terceiro estágio, o pseudoestacionário, 

ocorre certa melhora de alguns sinais e sintomas, incluindo interação social. O 

último estágio, por volta dos dez anos de idade, é denominado deterioração motora 

tardia, caracteriza-se pela lenta progressão dos déficits motores, escoliose, além de 

severa deficiência mental. A sobrevida na Síndrome de Rett pode ser limitada, 

evoluindo até o óbito em decorrência, normalmente, de quadros infecciosos ou 

problemas secundários à escoliose (SCHWARTZMAN, 2003). 

 

Ao lado disso, a quinta revisão do DSM, lançada em maio de 2013, trouxe 

mudanças nos critérios diagnósticos dos transtornos relacionados ao Autismo. 

Adotando uma perspectiva dimensional, eliminou categorias diagnósticas isoladas, 

como as do DSM-IV-TR e da CID-10, e caracterizou os Transtornos do Espectro do 

Autismo (TEA) como uma única categoria de Transtornos. Nessa nova classificação 

os critérios diagnósticos tal qual na Tabela 2. 
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TABELA 2: TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO NA DSM-5 * 

A. Déficits persistentes na comunicação e na interação social em diferentes 

contextos, como as manifestações que se seguem (os exemplos são 

ilustrativos e não esgotam o assunto) 

1. Déficits na reciprocidade social-emocional, variando, por exemplo 

de aproximação social anormal e falha na conversação recíproca, 

reduzida capacidade de compartilhar interesses, emoções ou afeto; 

dificuldade em iniciar ou responder a interações sociais 

2. Déficits em comportamentos comunicativos não-verbais usados 

para interação social, variando de, por exemplo, em comunicação 

verbal e não verbal, pobremente integradas e passando por 

anormalidades no contato visual direto e na linguagem corporal, 

bem como no uso de gestos, até total falta de expressões faciais e 

comunicação não verbal. 

3. Déficits em desenvolver, manter e entender relações, variando, por 

exemplo, de dificuldades em adequar o comportamento a situações 

variadas em diferentes contextos sociais, passando por 

dificuldades no compartilhamento do brincar imaginativo ou 

simbólico ou em fazer amizades, até ausência de interesse em 

pares. 
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B.  Atividades, interesses ou  padrões de comportamentos restritos e 

repetitivos, manifestados por pelos menos dois dos critérios abaixo: 

1. Fala, uso de objetos ou movimentos repetitivos ou 

estereotipados (ex.: estereotipias motoras simples, alinhar 

brinquedos ou girar objetos, ecolalia ou linguagem 

idiossincrática) 

2. Adesão inflexível a rotinas, padrões ritualizados de 

comportamento verbal ou não verbal (ex.: grande ansiedade 

ou aflição por pequenas mudanças, padrões rígidos de 

pensar, rituais, necessidade de rígida rotina). 

3. Interesses fixos, altamente restritos, que são anormais pela 

intensidade ou foco (ex.: apego incomum ou preocupação 

não usual a objetos) 

4. Hiper- ou Hiporreatividade a estímulos sensoriais ou 

interesse em aspectos sensoriais do ambiente ( aparente 

indiferença à dor/temperatura, sensibilidade aumentada a 

sons específicos ou texturas, ou cheiros, ou toque de 

objetos, fascinação visual a luzes ou movimento). 

C. Os sintomas devem estar presentes precocemente no desenvolvimento  

D. Os sintomas causam prejuízo significante nas esferas social, 

ocupacional, ou outras áreas importantes do funcionamento atual 

E. Tais Transtornos não são melhor explicados por Deficiência Intelectual 

ou atraso global no desenvolvimento. Deficiência Intelectual e Autismo 

frequentemente ocorrem simultaneamente, de modo que a comorbidade 

entre Transtornos do Espectro do Autismo e Deficiência Intelectual 

tornam a comunicação social menos desenvolvida do que o esperado 

para um nível normal de desenvolvimento. 

* Tradução livre do autor 
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Cabe ressaltar que, para além da nomenclatura nova, na classificação do DSM-5 

os critérios revisados incluíram ainda dois domínios de sintomas: déficits no domínio 

social/comunicativo e interesses e comportamentos repetitivos, restritos e 

estereotipados, diferente da tríade de comprometimentos observada no DSM-IV-TR, 

em que os prejuízos na comunicação são avaliados separadamente dos prejuízos 

sociais (GRZAZINNSKI et. al., 2013). Ademais, na categoria Transtornos do 

Espectro do Autismo desta classificação foram incluídos o Transtorno Autístico, o 

Transtorno Desintegrativo da Infância, o Transtorno Global do Desenvolvimento sem 

outra especificação. A Síndrome de Rett foi retirada da classificação. Os seguintes 

descritores ou especificadores foram introduzidos aos TEA na nova classificação do 

DSM: 

1. Com ou sem prejuízo intelectual associado; 

2. Com ou sem prejuízo de linguagem associado; 

3. Associado com uma condição médica ou genética ou fator ambiental 

conhecidos; 

4. Associado com outros(s) transtorno(s) do desenvolvimento, mentais ou 

comportamentais; 

5. Com catatonia (referir-se a esse critério quando a catatonia estiver associada 

a outros transtornos mentais e especificá-la). 

 
 
2.2 ASPECTOS GERAIS DOS TEA 

 
Embora haja evidências de que os TEA sejam transtornos do 

desenvolvimento com um forte componente genético, até o momento, não há um 

único marcador biológico para a identificação dos Transtornos do Espectro do 

Autismo (TEA) (LORD e BISHOP, 2010). 

Quanto aos aspectos genéticos, os TGD representam o quadro 

neuropsiquiátrico de maior herdabilidade, em torno de 90%, de modo que o melhor 

modelo que o explica é o multifatorial com interação epistática (BRUNONI, 2011). 

Entre 60 a 70/10.000 crianças apresentam um diagnóstico de TGD (incluindo 

Transtorno Autístico, Transtorno de Asperger Transtorno Desintegrativo da Infância 
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e Transtorno Global do Desenvolvimento não especificado), segundo revisão de 43 

estudos publicados desde 1966 (FOMBONNE, 2009).  

Em um levantamento recente, realizado pelo Centers for Disease Control, a 

prevalência de TEA em 14 estados dos Estados Unidos é de 1 para 88 (CDC, 2012). 

No Brasil, ainda não há dados confiáveis acerca da epidemiologia dos TEA, contudo, 

em um estudo feito em Atibaia, cidade da grande São Paulo, foi encontrada 

prevalência de TEA nesta população de 27.2/10.000 (cerca de 0,3%). Esse estudo 

foi conduzido por Paula et al. (2011), um estudo epidemiológico que avaliou 1470 

crianças entre 7 e 12 anos através de uma série de instrumentos e utilizando-se dos 

critérios do DSM-IV. Uma hipótese para a baixa prevalência é a de que o estudo foi 

conduzido com uma amostra pequena. 

O Autismo é cerca de 4 vezes mais frequente em meninos que em meninas. 

De acordo com diferentes estudos, embora a Deficiência Intelectual seja uma 

comorbidade muito frequente, sua ocorrência tem variação de 50% a 75% (LORD e 

BISHOP, 2010). Uma revisão sistemática conduzida em 2006  traz uma associação 

de 40 a 55% entre Deficiência Intelectual de qualquer grau e TEA (EDELSON, 2006  

De acordo com o estudo e com a metodologia adotada, a Epilepsia é uma 

comorbidade neurológica bastante frequente e afeta até cerca de um terço das 

pessoas com TEA (TUCKMAN, 2006). Em um dos estudos retrospectivos mais 

importantes de comorbidades clínicas e neuropsiquiátricas, por exemplo, Kohane et 

al (2012) evidenciaram que a frequência de Epilepsia foi de 19,44% em uma 

amostra de cerca de 14.000 sujeitos investigados com TEA, com idade inferior a 35 

anos. Foram encontradas outras comorbidades clínicas e psiquiátricas neste estudo, 

tais como os Distúrbios do Sono (1,12%), a Esquizofrenia (2,43%), as 

Anormalidades do Sistema Nervoso Central (12,45%), as Doenças Autoimunes 

(0,67%) e o Diabetes Mellitus tipo I (0,79%). 

Em um estudo recente de comorbidades em crianças pré-escolares de 

Estocolmo, na Suécia, Carlsson et al. (2013) selecionaram 106 crianças com TEA de 

um grupo de 198 crianças em tratamento em um centro de intervenção 

especializado em crianças há dois anos. Os dados foram obtidos por meio de 

entrevistas com os pais e diversas avaliações para acessar as funções motoras, 

cognitivas, visuais, auditivas e de linguagem. Essas avaliações foram tanto 

multidisciplinares (feitas por pediatras, neuropediatras, psiquiatra infantil, psicólogos 
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e fonoaudiólogos) quanto instrumentais (escalas, testes, exames) aplicados às 

crianças.   

Das 198 crianças selecionadas, 181 (91%) apresentavam alguma doença ou 

transtorno ou algum déficit em alguma  das áreas avaliadas. Em relação às crianças 

com TEA, o estudo identificou 75% com Deficiência Intelectual, 12% com 

Transtornos do Sono, 9% com Epilepsia e 11% com Déficits Visuais e 0,5% com 

Déficits Auditivos.  

Christopher Gillberg, um dos autores desse estudo e importante pesquisador 

na área dos TEA, desenvolveu o conceito de que Transtornos, como o Transtorno 

do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH),  o Transtorno Desafiador e de 

Oposição, Transtornos de Tique, Deficiência Intelectual, podem ocorrer em crianças 

em diferentes combinações e que todos esses podem ocorrer em comorbidade em 

crianças com TEA. 

Gillberg desenvolveu, então, o conceito ESSENCE (Early Symptomatic 

Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations), cujo estudo explora 

oito áreas do funcionamento: desenvolvimento geral, comunicação e linguagem, 

habilidades motoras, atenção, interação social, atividade (hipo ou hiper), 

comportamento (conduta), humor e/ou sono. 

Ainda assim, durante muitos anos, continuou a controvérsia quanto à 

existência de comorbidades psiquiátricas em sujeitos com TEA: questionava-se até 

que ponto os problemas comportamentais, emocionais e afetivos seriam um 

epifenômeno dos TEA, ou até que ponto seriam, de fato, comorbidades psiquiátricas 

(KAAT et al, 2013).  

Em contrapartida, uma série de estudos vêm corroborando a hipótese de que 

indivíduos com TEA de fato apresentam critérios formais para outros Transtornos 

Psiquiátricos em comorbidade. Em um destes estudos, Leyfer et al. (2006) utilizaram 

uma versão modificada da Kiddie Schedule for Affective Disorders (KSADS), 

instrumento considerado padrão ouro para investigação de Transtornos Psiquiátricos 

na Infância e Adolescência, numa amostra de 109 crianças e adolescentes, de 5 a 

17 anos (65 selecionadas da cidade de Boston, EUA e 45 de Salt Lake City, EUA), 

todas com diagnóstico de Autismo pela ADI-R, ADOS e avaliação clínica seguindo 

os critérios da DSM-IV-TR.  
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A partir dessa avaliação minuciosa, conduzida por dois grupos, o estudo 

encontrou altas taxas de Comorbidades Psiquiátricas nessa população, entre as 

quais, Fobia Específica (44%), Transtorno Obsessivo Compulsivo (37%), Transtorno 

do Déficit de Atenção e Hiperatividade (31%) e Depressão Maior (24%). 

Por outro lado, quando considerados os fatores de risco para os TEA, estes 

podem ser classificados como pré, peri ou neonatais. Os pré-natais mais estudados 

são os sangramentos durante a gravidez, o sofrimento fetal e a má formação do 

sistema nervoso central (KOLEVZON, 2007). Os teratógenos e sua associação com 

defeitos do fechamento do Tubo Neural são fatores associados aos TEA descritos 

na literatura. Stromland et al. (1994) mostraram que, em uma população exposta à 

talidomida in utero, de oitenta e seis pessoas, quatro eram Autistas.  

Embora todos os quatro estivessem entre o grupo exposto precocemente à 

talidomida, nenhum caso de autismo foi encontrado fora da janela de exposição. A 

hipótese de que o autismo pode ser causado por um defeito de fechamento do tubo 

neural foi formulada também por Ingram et al. (2000), em um modelo de estudo em 

ratos, no qual foi utilizado o Ácido Valproico (outro interruptor de fechamento do tubo 

neural), contribuindo para a redução no número de neurônios nos núcleos de nervos 

cranianos. Rodier et al. (1996) também observaram um decréscimo no número de 

células de Purkinje no cerebelo. Esses resultados assemelham-se aos relatados nos 

estudos port-mortem de indivíduos com Autismo (GOMES et al., 2007). 

 Os fatores de risco perinatais mais frequentes, por sua vez, são a 

prematuridade, a pós-maturidade, a hipóxia neonatal, infecções pré-natais como 

Rubéola e Sífilis congênitas, Toxoplasmose e Infecção pelo Citomegalovírus 

(KOLEVZON, 2007). Por último, os fatores de risco pós-natais, dos quais destaca-se 

as Infecções pelo vírus Herpes Simplex.  

Sanches (2010) conduziu um estudo longitudinal, acompanhando 243 

crianças com síndrome de rubéola congênita até o período escolar. Do total, 205, 

entre 8 e 9 anos de idade, foram reexaminadas. Os achados dessa pesquisa 

mostram que, no período pré-escolar, 37% das crianças estudadas tinham retardo 

mental severo a profundo, 15% apresentavam alterações comportamentais diversas 

e 7% apresentavam diagnóstico de autismo infantil.  
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Embora a hiperbilirrubinemia também seja citada como fator de risco, a 

confiabilidade dos estudos é duvidosa, e os resultados, contraditórios, uma vez que 

não há um consenso sobre o possível papel desse evento associado aos TEA. 

Quando se verificam idade materna e paterna elevadas, existe proporcionalmente 

elevado risco de TEA, embora os mecanismos biológicos dessa relação não sejam 

bem estabelecidos. A idade maternal avançada pode estar associada ao Autismo 

devido ao alto risco de anormalidades cromossômicas em óvulos de maior idade ou 

aos resultados de repetições trinucleotídicas instáveis (KOLEVZON, 2007). 

Outras associações são a Síndrome do X Frágil (uma das mais frequentes), a 

Síndrome de Angelman, a Neurofibromatose,  a Síndrome de Moebius, a Síndrome 

de Cornélia de Lange e a Fenilcetonúria. Destaca-se ainda a frequente associação 

entre autismo e Esclerose Tuberosa (ET), uma doença genética rara, 

multissistêmica, caracterizada pelo crescimento de tumores benignos em órgãos 

como cérebro, rim, coração, olhos, pulmão e pele. 

 
 
3 INSTRUMENTOS DE TRIAGEM E DIAGNÓSTICO DOS TEA 
 

Em meio a frequentes variações quanto à forma como diferentes clínicos 

atribuíam o diagnóstico de Autismo aos indivíduos avaliados, sem uniformização dos 

critérios diagnósticos, e quanto ao modo de coleta de informações, foi necessário 

criar instrumentos para auxiliar o processo de diagnóstico, diminuindo o viés do 

avaliador e padronizando a avaliação e identificação dos indivíduos (STELLA e 

CHARAK, 2002). 

Diante disso, profissionais cuja experiência clínica era com crianças e com 

organizações de saúde dedicaram-se à criação de instrumentos para triagem e 

diagnóstico mais acurado de Transtornos do Espectro do Autismo (CHARAK e 

STELLA, 2002).  Le Couteur (1989) divide os instrumentos para identificação dos 

TEA em três grandes grupos: questionários, entrevistas e protocolos de observação 

comportamental.  
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Embora os questionários sejam eficientes instrumentos de triagem, não 

apresentam boas propriedades para diagnóstico clínico dos TEA, pois possuem 

baixa especificidade. Apesar de os protocolos de observação comportamental serem 

parte essencial do processo de avaliação e diagnóstico, eles cobrem usualmente 

comportamentos manifestados em um curto período de tempo (em que a 

observação direta está sendo conduzida), não sendo adequados, portanto, para 

avaliação de alterações comportamentais muito precoces ou que ocorrem 

paulatinamente ao longo do desenvolvimento. 

As entrevistas, por sua vez, são instrumentos cruciais para o diagnóstico dos 

TEA, uma vez que conseguem, por meio dos relatos dos pais e/ou cuidadores, 

buscar relevantes informações relativas tanto a manifestações comportamentais 

muito precoces quanto as que surgiram ao longo do desenvolvimento, até as 

exibidas no momento do tratamento (LE COUTEUR, 1989).  

No Brasil, segundo Bosa (2013), os instrumentos traduzidos e adaptados para 

o português brasileiro são a ATA (Scale of Autistic Traits), o M-CHAT (Modified-

Checklist for Autism in Toddlers), o ASQ (Autism Screening Questionary), a ABC 

(Autism Behavior Checklist), a CARS (Childhood Autism Rating Scale), a ADI-R 

(Autism Diagnostic Interview-Revised) e a ADOS (Autism Diagnostic Observation 

Schedule).   

 

 3.1 INSTRUMENTOS DE TRIAGEM DOS TEA 

 

Considerados de rastreio ou triagem, os instrumentos ATA, M-CHAT, ASQ, 

ABC, CARS não são suficientemente acurados para o diagnóstico de Transtornos do 

Espectro do Autismo, pois possuem baixa especificidade.  A ADOS e a ADI-R são 

considerados, pela literatura, instrumentos padrão ouro para o diagnóstico de 

Transtornos do Espectro do Autismo (BERUMENT, 1999; CHARAK e STELLA, 

2002; GRAY, 2008). Nos Estados Unidos, os Pediatras são estimulados a aplicar, 

em crianças de 18 e de 24 meses, instrumentos de triagem para TEA e a reaplicá-

los quando estas crianças completam 24 meses (BARBARO apud BRENTANI, 

2013). 

A escala de traços autísticos (ATA) é a versão brasileira da Scale for Autistic 

Traits, um instrumento construído em Barcelona por Ballabriga e colaboradores, em 
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1994. Composta por 23 subescalas e considerada de fácil aplicação, a escala pode 

ser utilizada por pais, professores ou qualquer profissional conhecedor do quadro do 

paciente em avaliação. Foi traduzida e validada para o português brasileiro por 

Assumpção Jr. et al. (1999), com boa sensibilidade (0,96) e especificidade de 0,42. 

Os autores consideraram que, a partir desses dados, o instrumento mostra-se de 

grande valia para o estudo do Autismo no nosso meio. 

A CARS (Childhood Autism Rating Scale), traduzida e validada para o 

português brasileiro por Pereira et al., em 2008, é uma escala de avaliação 

comportamental de 15 itens aplicadas a pais e/ou cuidadores e a crianças com 2 ou 

mais anos de idade. A cada um dos 15 itens, aplica-se uma escala de 7 pontos, que 

permite classificar formas leves, moderadas e graves de autismo.  Sua aplicação é 

rápida (de 30 a 45 minutos), seus escores objetivos e quantificáveis. De uma 

pontuação de 15 a 60, o ponto de corte para a presença de autismo é 30 

(SCHOPLER et al., 1988). 

A MCHAT ( Modified Checklist for Autism for Toddlers) é um instrumento de 

triagem para TEA desenvolvida por Robins et al. (2001). Trata-se de um instrumento 

de fácil aplicação, simples, utilizado para triagem precoce de TEA, podendo ser 

aplicado por pediatras, professores, outros profissionais da saúde, visando 

identificar indícios de TEA em crianças entre 18 e 24 meses. É o instrumento de 

triagem recomendado para utilização na rede de saúde do Estado de São Paulo pela 

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (SES-SP, 2013).  

 O AUTISM SCREENING QUESTIONNAIRE (ASQ), foi desenhado por Rutter 

& Lord e tendo sua validade inicialmente investigada por Berument et al. (1999), o 

Autism Screening Questionnaire (ASQ) foi construído com base na seleção de 

questões da ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised). Também conhecido como 

Social Communication Questionnaire (SCQ) , o ASQ é um instrumento de 40 

questões baseadas na ADI-R, aplicados aos pais e/ou cuidadores de pessoas com 

possível Transtorno Global do Desenvolvimento. Ele avalia a interação social 

recíproca, linguagem, comunicação e padrões de comportamentos repetitivos e 

estereotipados, apresentando, ainda, uma questão que investiga comportamento 

autolesivo e outra que avalia linguagem funcional atual do sujeito (BERUMENT et 

al., 1999).  
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Embora o ASQ tenha sido desenvolvido a partir da ADI-R, ele foi modificado 

de modo a ser mais facilmente compreensível pelos pais e a dispensar explicações 

adicionais como frequentemente ocorre na ADI-R. Cada questão do instrumento 

recebe a pontuação 0 para ausência de anormalidade ou 1 para a existência do 

comportamento indicativo de características do espectro do autismo.  

A pontuação varia de 0 a 39 para indivíduos verbais ( o item que avalia nível 

de linguagem atual não entra no escore final) e 0 a 34 para indivíduos não verbais. 

Dezenove itens avaliam o comportamento atual ao passo que vinte itens avaliam 

comportamentos exibidos entre 4 e 5 anos de idade.  

A partir do trabalho de Berument (1999), que estudou uma amostra de 200 

sujeitos com diagnósticos variáveis, entre os quais 83 com Autismo Infantil, 49 com 

Autismo Atípico, 16 com Síndrome de Asperger, 7 com Síndrome do X Frágil, 5 com 

Síndrome de Rett, 10 com Transtorno de Conduta, 7 com Distúrbios de Linguagem, 

15 com Retardo Mental e 8 com outros diagnósticos.  

Nesse estudo, a partir de uma nota de corte igual ou maior a 15,  o 

instrumento conseguiu diferenciar Transtornos Globais do Desenvolvimento 

(incluindo o Autismo) de outros diagnósticos com sensibilidade de 0.85 e 

especificidade de 0,75, valor preditivo positivo de 0,93 e valor preditivo negativo de 

0,55, a partir dessa amostra. Ainda nesse estudo a nota de corte maior ou igual a 15 

trouxe sensibilidade de 0,96 e especificidade de 0,80 para diferenciar autismo de 

outros diagnósticos(excluindo retardo mental) e, sensibilidade de 0,96 e 

especificidade de 0,67 para diferenciar Autismo de Retardo Mental.   

O ASQ teve a sua tradução, retroversão, adaptação transcultural e validação 

para o português brasileiro conduzidas por  Sato et al. (2008), em um trabalho 

colaborativo entre pesquisadores da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Instituto 

de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e 

Universidade de São Paulo. Nesse estudo foi selecionada uma amostra de 120 

sujeitos, a partir de duas clínicas privadas e uma pública, dividida em três grupos de 

pacientes distintos: pacientes com diagnóstico de Transtornos Globais do 

Desenvolvimento, pacientes com síndrome de Down e, o terceiro, pacientes com 

outros Transtornos Psiquiátricos.  

Por meio de questionários aplicados aos pais, o estudo encontrou valores de 

sensibilidade de 92,5% e de especificidade de 95,5%, considerando a pontuação 15 
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como sendo valor discriminativo para sujeitos com Transtornos Globais do 

Desenvolvimento. Ademais, foi calculada a validade interna para as 40 questões,  

que mostrou um coeficiente alfa igual a 0,895, com uma variação entre 0,6 e 0,8. 

Após seis meses o instrumento foi reaplicado randomicamente a 10 pacientes de 

cada grupo. Os valores de confiabilidade obtidos pelo teste-reteste demonstraram 

que a maioria das questões obteve alta concordância. 

 
 

3.2 O AUTISM BEHAVIOR CHECKLIST / INVENTÁRIO DE COMPORTAMENTOS 

AUTÍSTICOS (ABC/ICA) 
 

 O ABC/ICA é um instrumento amplamente utilizado para triagem de crianças 

e adolescentes com desenvolvimento atípico ou atraso no desenvolvimento em que 

um diagnóstico de algum Transtorno do Espectro do Autismo possa ser considerado. 

É uma das cinco subescalas do ASIEP-2 (Autism Screening Instrument for 

Educational Planning, segunda revisão), desenvolvida por Krug et al. (1980) e 

revisada, em 1993; a terceira revisão do ASIEP já está disponível (WPS, 2013), 

porém sem versão traduzida e validada para o português brasileiro. 

Traduzido e adaptado para o português brasileiro por Marteleto e 

Pedromônico, em 2005, o Inventário de Comportamentos Autísticos (ICA) é uma 

adaptação para o português brasileiro da Autism Behavior Checklist (ABC), 

desenvolvida em 1980 por Krug et al.  

O ABC/ICA é uma lista de 57 comportamentos não adaptativos, que permite a 

descrição detalhada das características comportamentais atípicas de cada indivíduo, 

organizados em cinco áreas: sentidos (estímulos sensoriais), relações, uso do corpo 

e objetos, linguagem e interação social.   

Embora tenha sido projetada para aplicar em crianças em idade escolar, essa 

lista pode ser utilizada na fase pré-escolar. Utilizado na forma de entrevista clínica, o 

ABC/ICA é direcionado a qualquer pessoa que conheça bem o indivíduo investigado 

(pais, cuidadores, professores). O instrumento tem pontuação balanceada (1 a 4), de 

acordo com a ocorrência nos TEA, sendo quatro a de correlação mais forte com 

TEA.  
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A partir da somatória, traça-se um perfil comportamental que permite a 

análise da severidade: a pontuação entre 47 e 53 indica baixa probabilidade de 

ocorrência de TEA; entre 54 e 67, moderada; a partir de 68, alta probabilidade. A 

versão brasileira, além de modificar a nota de corte de 69 para 49 pontos, procedeu 

à tradução de determinadas questões revisadas para uma linguagem mais informal, 

em virtude da dificuldade de entendimento das mesmas por pais e cuidadores, 

durante o processo de validação. Cabe ressaltar que, a despeito dessas 

modificações, o significado se manteve inalterado, mantendo-se a especificidade da 

versão americana, com aumento da sensibilidade a partir do rearranjo da nota de 

corte (MARTELETO e PEDROMONICO, 2005; KRUG et al., 1980). 

No estudo de Santos et al. (2012) foram selecionadas, de um  serviço 

especializado em fonoaudiologia de São Paulo, 28 crianças com diagnóstico de 

TEA, entre 4 e 17 anos, com os respectivos pais e/ou cuidadores. Foram aplicados a 

escala Childhood Autism Rating Scale (CARS) e o questionário Autism Behavior 

Checklist (ABC), sendo a primeira aplicada aos terapeutas e a última era aplicada 

aos pais e/ou cuidadores.  Apesar de esse estudo ter evidenciado boa concordância 

entre os instrumentos, os autores concluíram dois possíveis equívocos: enquanto a 

CARS correria o risco de não diagnosticar crianças efetivamente autistas, o ABC 

poderia diagnosticar autismo em crianças com outros distúrbios. Em virtude desse 

risco, os autores recomendam o uso complementar dos dois instrumentos.  

Outro estudo avaliou o processo evolutivo da criança Autista em intervenção 

terapêutica fonoaudiológica direta e indireta a partir das respostas das mães ao 

Autism Behavior Checklist (ABC). Considerando os critérios do DSM-IV-TR, 

Tamanaha et al. (2008) selecionaram 11 mães cujos filhos estavam com idade entre 

4 e 10 anos e diagnosticados por equipe multidisciplinar com Autismo Infantil  e  

Síndrome de Asperger, atendidas no Departamento de Fonoaudiologia da UNIFESP 

(Universidade Federal de São Paulo). Durante o tratamento, a observação materna 

a partir da ABC foi registrada em três momentos (início, após seis e doze meses de 

intervenção, não validada por estudos). As crianças foram divididas aleatoriamente 

em dois grupos: Grupo GT, com seis crianças em atendimento terapêutico 

fonoaudiológico direto e indireto; Grupo GO, com cinco crianças em atendimento 

fonoaudiológico indireto. Os autores obtiveram os seguintes resultados: em ambos 

os grupos, as mães observaram mudanças de comportamento ou padrão evolutivo 
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com tendência a melhor desempenho no grupo GT. A partir desse estudo, os 

autores sugerem que o ABC/ICA é um instrumento útil no reconhecimento de 

comportamentos não adaptativos, além de ser eficiente para avaliação da 

observação materna sobre o processo evolutivo das crianças. 

Por outro lado, em um estudo conduzido por Marteleto et al. (2008), 

procurando avaliar a concordância das respostas no ABC/ICA, após observações de 

mães e de profissionais de crianças com TEA, encontraram uma baixa concordância 

entre mães e profissionais de uma instituição especializada no atendimento de 

Autistas.  

Filipe (2012) realizou a adaptação cultural do Inventário de Comportamentos 

Autísticos (ICA) de Marteleto e Pedremônico (2005) para a população de Angola. 

Não só avaliou a aplicabilidade da escala adaptada em alunos com necessidades 

educacionais especiais no país, mas também estimou a frequência da 

sintomatologia dos comportamentos autísticos, segundo algumas variáveis 

biológicas e sociodemográficas. Apresentado como dissertação de Mestrado do 

programa de pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, esse trabalho revela o atual interesse do uso do 

instrumento em outras culturas e populações. Nesse estudo, a fim de adaptar 

transculturalmente o instrumento, a autora procedeu a um pré-teste e a um pós-

teste. No primeiro, utilizado para revisão conceitual, semântica e operacional dos 

itens, selecionou uma amostra de 20 mães possivelmente representativas 

sociocultural e economicamente da população angolana, procedeu a leitura dos 57 

itens do instrumento e agregou sugestões sobre modificações e adaptações do 

instrumento para a realidade de Angola , desde que as modificações não alterassem 

o significado dos termos ou o constructo teórico. No pós-teste, aplicando o 

instrumento adaptado a 20 mães da Escola de Crianças com Necessidades 

Educacionais Especiais de Luanda (Angola), escolhidas aleatoriamente, a autora 

treinou professores do Complexo de Educação Especial de Angola para aplicação 

do ICA-Angola e selecionou 60 mães de crianças com deficiência intelectual que 

concordaram em participar da investigação. O estudo apontou as seguintes 

conclusões: a adaptação da versão brasileira para a versão angolana do ICA foi 

facilmente realizada com taxa de equivalência geral no pré-teste de 80%; a 

aplicação do instrumento revelou-se factível com possibilidade de treinamento de 
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outros profissionais; os alunos com Deficiência Intelectual investigados 

apresentaram altas pontuações no ICA-Angola (19 indivíduos pontuaram acima de 

49, 7 acima de 69, e 12 pontuaram entre 54 e 67); necessidade de ampliação da 

amostra e confirmação dos diagnósticos de TEA sugeridos pelo instrumento de 

triagem. 

 
 
4 INSTRUMENTOS DIAGNÓSTICOS DE TEA 

 

A ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) consiste em um protocolo 

de observação comportamental criado por Lord et al. (1989), desenvolvido para 

avaliação de crianças, adolescentes e adultos com suspeita de um Transtorno do 

Espectro do Autismo com nível de linguagem de, no mínimo, 03 anos. Em 1995, foi 

publicada a PL-ADOS (Pre Linguistic Autism Diagnostic Observation Schedule), 

versão direcionada a crianças com uso limitado ou ausência de linguagem. A ADOS-

2, publicada em 2012, foi modificada a partir da ADOS para avaliar crianças a partir 

de 12 meses, até indivíduos adultos. Apesar de a ADOS-2 ter sido traduzida para o 

português brasileiro, ainda não foi submetida ao processo tradicional de  busca de 

evidências de validade (DiLAVORE et al., 1995; LORD et  al., 1989; WPS, 2013). 

 

4.1 A AUTISM DIAGNOSTIC INTERVIEW – ADI  
 

Nas décadas de 1970 e 1980, após sucessivas edições da CID e do DSM, 

com o refinamento dos critérios diagnósticos das síndromes relacionadas ao 

Autismo, houve uma mudança crucial na forma como o mesmo passou a ser 

identificado. Ou seja, em substituição aos critérios vagos que até então eram 

utilizados para a identificação do Autismo, foram delineados critérios específicos 

baseados não só na presença de anormalidades no desenvolvimento da 

comunicação, da interação social, do brincar, mas também na presença de 

comportamentos repetitivos, restritos e estereotipados. No final da década de 1980, 

surgiu a necessidade de se criarem instrumentos com uma dupla função: acurácia 

suficiente para diferenciar a imaturidade do desenvolvimento associada ao Retardo 

Mental das alterações de comportamentos observadas em crianças autistas; eficácia 
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para diagnóstico diferencial entre o Autismo e outros transtornos que a ele se 

assemelhassem, como o Transtorno Específico da Linguagem e a Síndrome de Rett. 

Foi criada, então, a Autism Diagnostic Interview – ADI (Le Couteur et al., 

1989), efetivada a partir dos critérios diagnósticos da CID e do DSM, com foco em 

três áreas do desenvolvimento: interação social recíproca, comunicação e linguagem 

e comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados. Em 1989, Le Couteur et al. 

publicaram um dos primeiros artigos que traziam evidências de validade da ADI. 

Nesse primeiro estudo, a ADI foi aplicada em uma amostra de 32 pais e/ou 

cuidadores de sujeitos com idade entre 14 e 45 anos (Desvio padrão de 7,94), 

subdivididos em dois grupos: 16 pais de sujeitos com diagnóstico de Autismo (com 

QI variando de 31 a 95) de acordo com os critérios da CID-9 e 16 pais de sujeitos 

com Retardo Mental (variação de QI entre 43 e 70). Esse estudo exigia que os 

entrevistadores já tivessem experiência no diagnóstico de TGD e treinamento 

intensivo na aplicação da entrevista. As 32 entrevistas foram filmadas e entregues 

para codificação por outros 4 investigadores (dois canadenses e dois ingleses) que 

não participaram do processo de aplicação e estavam cegos quanto aos 

diagnósticos. Nesse trabalho foram realizados, respectivamente, um estudo de 

fidedignidade e um de validade do instrumento. No primeiro, foi utilizado o 

coeficiente kappa, que variou de 0,66 a 0,94, de modo que os índices de 

concordância foram considerados de moderados a altos. No segundo estudo, 

chamado estudo de validade diagnóstica, utilizou-se como ferramenta estatística o 

teste Wilconxon rank sum para avaliar em que extensão cada item do  instrumento 

conseguiria diferenciar os sujeitos autistas daqueles com Retardo Mental. 

Novamente, as anormalidades em todos os itens foram mais comuns e 

estatisticamente significativas em sujeitos autistas do que naqueles com Retardo 

Mental. Em 1997, Lord et al publicaram um dos mais robustos estudos conduzidos 

envolvendo a ADI e sua versão revisada, a ADI-R. Tal estudo foi procedido em oito 

centros, nos quais 432 crianças, adolescentes e adultos foram avaliados tanto pela 

ADI quanto pela ADI-R; além disso procedeu-se a investigações do QI e a 

avaliações clínicas. Os entrevistadores também tinham experiência clínica com TGD 

e treinamento intensivo na ADI e/ou ADI-R, tendo alcançado índice de fidedignidade 

superior a 90% para serem considerados aptos a iniciar o estudo. Apesar de esse 

estudo ser constituído de uma amostra bastante heterogênea, com sujeitos de idade 
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variando de 3 a 43 anos e QI variando de 35 a 144, ele forneceu  fortes evidências 

de que ambos os instrumentos apresentavam altas sensibilidade e especificidade 

para o diagnóstico de Autismo, conseguindo diferenciá-lo de  Retardo Mental, 

Transtornos de Linguagem em sujeitos de diferentes idades e níveis cognitivos. 

Em 1994, a ADI foi revisada e modificada para ADI-R (Autism Diagnostic 

Interview-Revised), de modo que a nova versão foi abreviada e modificada não só 

com a finalidade de se adequar à avaliação de crianças com idade mental de 18 

meses até a idade adulta, mas também de se adequar aos critérios da CID-10 e do 

DSM-IV, sendo assim mais indicada para uso clínico e em pesquisa. (LORD, 2004). 

Em 2003, para facilitar a aplicação da entrevista, a Western Psychological Services 

(WPS) editou a nova versão da ADI-R, tornando-a, a partir de então, versão padrão.  

A tradução da ADI-R para o português brasileiro foi conduzida e publicada 

como dissertação de mestrado de Becker (2009). Realizada por dois tradutores 

independentes e cientes dos procedimentos, as traduções foram comparadas pelos 

pesquisadores que realizaram modificações em casos de discordância da tradução, 

até a obtenção da versão preliminar. Um tradutor independente fez a retrotradução 

para o inglês da versão preliminar em português, e a versão retrotraduzida, já com a 

formatação padrão da entrevista, foi enviada aos autores da ADI-R para ser 

submetida à avaliação e correções, a partir das quais concebeu-se a versão final. 

Após ser traduzida e adaptada à língua portuguesa, a entrevista foi aplicada 

em uma amostra por conveniência de 20 pacientes autistas e 17 pacientes com 

Retardo Mental, sem Autismo, pareados por idade. Com o objetivo de avaliar as  

principais evidências de validade do instrumento, o estudo foi conduzido de modo 

que as entrevistas fossem codificadas por dois pesquisadores independentes para a 

obtenção da consistência entre observadores. Ademais, a validade interna foi 

calculada pelo coeficiente de  α de Crombach, bem como a validade de critério foi 

mensurada através do cálculo da sensibilidade e especificidade, utilizando-se como 

padrão-ouro os critérios do DSM-IV. Para a avaliação da validade discriminante, 

foram comparados os escores obtidos pelo instrumento no grupo de autistas com o 

grupo de 6 indivíduos com Retardo Mental sem Autismo. Também foi avaliada a 

validade discriminante de cada um dos itens pontuáveis da entrevista (BECKER, 

2009). 
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A Autism Diagnostic Interview-Revised, ADI-R, é a versão revisada da Autism 

Diagnostic Interview (LE COUTEUR et al., 1989), uma entrevista semiestruturada, 

padronizada, aplicada aos pais e/ou cuidadores de crianças, adolescentes e adultos 

com suspeitas de diagnóstico de autismo ou Transtornos do Espectro do Autismo 

(TEA). A ADI foi desenhada para ser aplicada a sujeitos com idade mental acima de 

2 anos ou idade cronológica de 5 anos. A ADI-R, por sua vez, composta por 93 

itens, dos quais 42 são utilizados na pontuação para obtenção dos escores, além de 

avaliar crianças acima de 18 meses, também investiga comportamentos exibidos ao 

longo da vida, principalmente em três domínios: comunicação, desenvolvimento 

social, comportamentos repetitivos e estereotipados. Os itens não codificados são 

utilizados, porém para avaliação qualitativa dos comportamentos investigados(LE 

COUTEUR et al., 1989, LORD et al., 2003).  

A versão brasileira da entrevista é dividida em oito partes, sendo a primeira 

não codificada e abrangendo questões introdutórias: breve histórico familiar; 

primeiras escolas ou instituições educacionais frequentadas pelo investigado com 

seus respectivos diagnósticos; uso de fármacos e preocupações parentais. Nessa 

parte, será possível investigar questões qualitativas, bem como situar o pai e/ou 

cuidador para as questões subsequentes. Intitulada desenvolvimento precoce, a 

segunda parte investiga o início dos primeiros sintomas ou comportamentos que 

trouxeram preocupação aos pais, bem como os marcos motores e o treinamento 

esfincteriano. À terceira parte cabem  as investigações sobre a  aquisição e a perda 

da linguagem, bem como de outras habilidades. A quarta parte investiga o 

funcionamento da linguagem e da comunicação. A quinta busca informações sobre o 

desenvolvimento social e de brincadeiras. Na sexta, avaliam-se interesses e 

comportamentos (restritos, repetitivos e/ou estereotipados). A sétima parte avalia 

comportamentos gerais: como modo de andar, comportamentos auto e hetero-

lesivos, hiperventilação, convulsões e habilidades especiais isoladas (habilidades de 

memória, desenho, leitura, música, computacional e visuoepacial). A oitava e última 

parte são as considerações finais, em que, por meio de questões abertas, o 

entrevistador pode colocar suas impressões sobre a entrevista, além das possíveis 

discrepâncias encontradas entre as descrições do informante e as informações 

observadas inferidas pelo entrevistador. 
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Com a estimativa de 90 a mais de 180 minutos para aplicação (principalmente 

quando feita por entrevistadores mais experientes), a entrevista, embora tenha a 

finalidade de diagnóstico, também é utilizada para monitorar a evolução do quadro e 

da resposta ao tratamento instituído (LE COUTEUR et al., 1989, LORD et al., 2003). 

A ADI-R é atualmente considerada um dos métodos padrão-ouro para o diagnóstico 

de autismo na literatura internacional (LEVY, 2009; GRAY et al., 2008, BERUMENT, 

1999; MAGAÑA, 2012; GRAY et al., 2008), sendo a entrevista diagnóstica 

comumente utilizada em pesquisas e publicações (GADIA et al., 2004; LEVY, 2009; 

GRAY et al., 2008, BERUMENT, 1999). 

Cox et al.(1999) demonstraram em seu estudo que a ADI-R é um instrumento 

com grande especificidade para o diagnóstico de autismo de crianças aos 20 meses 

de idade, evidenciando ainda estabilidade do diagnóstico dessas crianças aos 42 

meses de idade. A estabilidade dos escores da ADI-R também foi examinada por 

Moss et al. (2008) em uma amostra de idade pré-escolar, quando crianças com 

idades entre 06 e 08 anos foram acompanhadas em um estudo prospectivo. O 

estudo demonstrou que, embora houvesse melhora da gravidade dos sintomas a 

partir dos escores da entrevista, após esse período, as crianças acompanhadas 

mantiveram escores para o diagnóstico de autismo. Esses achados demonstram que 

a ADI-R tem boa estabilidade diagnóstica e pode ser utilizada para avaliar a 

evolução dos pacientes e resposta ao tratamento. 

Apesar de, normalmente, a ADI-R ser uma entrevista aplicada 

presencialmente, um estudo recente demonstrou boa confiabilidade da entrevista 

quando aplicada também por telefone, recurso que pode diminuir o ônus e possíveis 

barreiras geográficas para a aplicação da mesma, sendo esta uma boa perspectiva 

futura de uso da ADI-R (WAR-KING et al., 2010). 

Diversos estudos compararam a ADI-R à Autism Diagnostic Observation 

Schedule (ADOS), outro instrumento considerado padrão-ouro para diagnóstico de 

Autismo, ao mostrar que ambos apresentam boas propriedades psicométricas, como 

validade e confiabilidade, para diagnóstico de Autismo (BILDT, et al, 2003; GRAY et 

al, 2008; LE COUTEUR et al, 2008; LEYFER et al, 2008, PAPANIKOLAU et al, 2011; 

GRAY et al., 2008), bem como boa concordância entre os instrumentos para o 

diagnóstico de Autismo (BILDT et al., 2004).  
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Mazefsky e Oswald (2006), em uma amostra de 78 crianças entre 22 meses e 

8 anos diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo, feito em um centro 

clínico multidisciplinar especializado em TEA, aplicaram os instrumentos ADI-R, 

ADOS e o instrumento de triagem Gilliam Autism Rating Scale (GARS). Os 

resultados mostraram respectivamente 73% e 77% de concordância entre a ADI-R, 

a ADOS e o diagnóstico clínico multidisciplinar, ao passo que o instrumento GARS 

não apresentou boas propriedades para o diagnóstico de Autismo. Os achados 

desse estudo sugerem que pode haver discrepâncias nas informações fornecidas a 

partir destes instrumentos e os autores sugerem que um instrumento de avaliação 

adaptativa ( tal como a Vineland) pode reduzir possíveis erros de diagnóstico. No 

estudo conduzido por Tomanik et al. (2007), a correlação entre a  ADI-R e a ADOS 

foi determinada a partir de uma amostra de 129 crianças e adolescentes com idade 

entre 7 e 18  anos. A análise discriminante neste estudo mostrou que a 

concordância entre a ADI-R e a ADOS foi de 75%. Como os achados desse estudo 

sugerem que pode haver discrepâncias nas informações fornecidas a partir desses 

instrumentos, os autores sugerem que um instrumento de avaliação adaptativa ( tal 

como a Vineland) pode reduzir possíveis erros de diagnóstico. 

Outro estudo, conduzido por Bildt et al. (2004), tem achados semelhantes: a 

concordância entre a ADI-R e a ADOS em 184 indivíduos entre 5 e 20 anos com 

Retardo Mental (Deficiência Intelectual) foi de 63,6%, considerada mediana, sendo a 

concordância maior em crianças mais jovens (entre 5 e 8 anos). A partir dos 

achados dos dois estudos, conclui-se que outros instrumentos, assim como outras 

variáveis, devem ser considerados de modo a diminuir vieses no diagnóstico. 

Embora existam outros estudos comparando a ADI-R com a CARS (SAEMUNDSEN 

et al., 2003) e com outros instrumentos, há uma carência de estudos publicados 

atualmente que comparem a ADI-R com instrumentos de triagem, como ABC/ICA.   

O uso da ADI-R foi investigado considerando também diferenças culturais e 

étnicas. O estudo conduzido por Magaña e Smith (2012) contemplou 48 mães 

latinas (vivendo em Wisconsin – Massachusetts, Estados Unidos) de crianças, 

adolescentes e adultos com TEA, comparando-as com uma amostra de 96 mães 

não latinas de filhos com TEA e idade similar ao primeiro grupo. Os investigadores 

utilizaram a versão espanhola traduzida e validada da ADI-R em 69% das mães de 

origem latina que preferiram ser entrevistadas em espanhol. Embora não tenha 
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havido diferenças significativas nos escores relacionados à comunicação entre os 

dois grupos, com os latinos não aconteceu o mesmo: houve consideráveis distinções 

de escores, com maior frequência de prejuízos que os não latinos,  quanto ao 

contato visual, ao brincar imitativo, às interações sociais e às amizades. Os autores 

consideram que uma explicação para esse achado pode ser a importância das 

relações sociais mais próximas na população latina do que na população branca.   

Um outro estudo que avaliou duas amostras de crianças (uma com 16 

crianças com Transtorno Receptivo de Linguagem grave e outra com 11 crianças 

com Autismo Infantil avaliadas com a ADI-R, todas com QI não verbal superior a 84) 

Mildenberger et al. (2001) mostrou que a ADI-R é um instrumento útil na  

diferenciação entre crianças com Transtorno Receptivo de Linguagem grave e 

crianças com Autismo. Os autores constataram que, de acordo com a ADI-R, 

enquanto uma criança com Autismo infantil foi classificada como falso-negativo, 

outra, com transtorno receptivo da linguagem, como falso-positivo. No primeiro, a 

mãe não reconheceu os comportamentos repetitivos da criança e sua interação 

social comprometida como algo problemático, ou seja, houve um possível viés 

parental. Esse fato levou os autores a considerarem o viés parental como uma 

limitação da ADI-R, de forma que, nesses casos, a avaliação da criança deve ser 

complementada pela observação direta da mesma. Os autores sugerem ainda que, 

caso seja visualizada uma discrepância importante entre a observação da criança e 

a visão dos pais, devem ser colhidas informações adicionais para se chegar a um 

diagnóstico válido.   

Cabe ressaltar ainda que, a ADI-R já foi traduzida e validada em vários 

países, como Alemanha, Islândia, Hungria, Coreia, Japão, França China, Itália e 

Espanha, e está em processo de tradução e pesquisa de evidências de validade em 

outros, como Holanda e Noruega (WPS, 2013).  

Uma primeira tradução da ADI-R para o português, no Brasil, foi realizada em 

2005 por Aguiar, publicada como dissertação de Mestrado, do Programa de 

Distúrbios do Desenvolvimento, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nesse 

estudo, a autora realizou a tradução da ADI-R e enviou sua versão para nove 

profissionais com experiência em Autismo que revisaram a tradução e fizeram 

sugestões para modificações do texto. Além de comparar sua versão com a 

portuguesa, a partir da qual realizou modificações, a autora também testou sua 
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aplicabilidade em uma pequena amostra caracterizada por 2 mães de crianças com 

Autismo e 3 mães de crianças com síndrome de Down submetidas à entrevista. 

Nesse processo, foi possível observar a funcionalidade da entrevista, tempo e 

dificuldades quanto à aplicação do instrumento (AGUIAR, 2005). Apesar de, nesse 

estudo, não ter havido o processo habitual de pesquisa de evidências de validade, 

não sendo esta versão posteriormente utilizada, nota-se que já existia uma 

preocupação inicial em adaptar o instrumento para a nossa realidade.   

Becker et al. (2012), além de realizarem nova tradução e adaptação 

transcultural, iniciaram o processo de validação para o português brasileiro. Em um 

estudo de caso-controle, com uma amostra de 20 pais e/ou cuidadores de autistas e 

com grupo controle de 20 pais e/ou cuidadores de pacientes com Retardo Mental 

Moderado, encontraram boas propriedades psicométricas preliminares de validação 

da entrevista no Brasil. Ressalta-se que, embora o estudo considere a amostra 

limitada e restrita a uma região (Porto Alegre – RS), os autores sugerem que ele 

necessite ser replicado em outras culturas e regiões do país, bem como com 

amostras maiores. 

Em contrapartida, a versão japonesa da ADI-R, publicada recentemente, foi 

conduzida com uma amostra bem mais robusta do que a brasileira, avaliando, além 

da confiabilidade, a validade do instrumento. Recrutando 317 sujeitos para avaliar a 

validade diagnóstica e discriminante em 51 sujeitos, além de avaliar a confiabilidade, 

esse estudo multicêntrico, conduzido por Tschiya et al. (2012), mostrou que a versão 

japonesa é válida e confiável devido ao fato de conduzir uma amostra mais 

abrangente que a brasileira.  

Por outro lado, a versão alemã utilizou uma amostra de validação 

intermediária entre a brasileira e a japonesa, recrutando 122 famílias de pacientes 

autistas de diversas regiões da Alemanha (Frankfurt, Kassel, Colônia, Heidelberg). 

Com essa amostra, tomando como padrão-ouro os critérios clínicos da CID 10 e do 

DSM IV, Poutska et al. (1996), conseguiram uma confiabilidade oscilante entre boa e 

excelente, de modo que o uso da entrevista foi aprovado tanto para uso clínico 

quanto para uso em pesquisa. 

 

 
 



	   43	  

 
5 TRADUÇÃO E EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DE INSTRUMENTOS  
 

Ferramentas frequentemente utilizadas em diversas áreas do conhecimento, 

cujo intuito é ajudar no processo de avalição do que se pretende investigar, tais 

instrumentos de avaliação existem na psicologia para auxiliar nas inferências a 

respeito de pessoas e de seus comportamentos (URBINA, 2007). 

Pelo fato de a maioria dos instrumentos serem construídos em línguas e 

culturas diferentes da nossa, é necessário fazer a tradução, a adaptação 

transcultural e a investigação das propriedades psicométricas do instrumento 

traduzido.  

 A tradução e adaptação transcultural de instrumentos já existentes,  em 

diversas áreas da medicina e da psicologia, tem sido o procedimento mais adotado, 

uma vez que permite a comparação de informações entre diferentes países. Além 

disso,  trata-se de um procedimento mais operacional e prático que a criação de 

novos instrumentos. ( MATTOS et al., 2006). 

 O instrumentos de medida utilizados em Psicologia consistem em testes, 

questionários, observações e entrevistas. A fidedignidade e a validade, por exemplo, 

são qualidades primárias de um instrumento que precisam ser conhecidas e 

consideradas na interpretação de seus resultados. (ERTHAL, 1987) 

 Os Standards for educational and psychological testing (1999) definem que: 

Validade se refere ao grau em que a evidência e a teoria embasam a 
interpretação dos escores dos testes implicados no uso proposto por 
eles. Validade, é, dessa forma, o ponto mais importante a ser 
considerado no desenvolvimento e avaliação de testes. O Processo 
de Validação envolve acúmulo de evidências com base científica 
robusta para interpretação do escores propostos. Dessa forma, a 
interpretação dos escores dos testes que é avaliada a priori e não o 
teste em si. 
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As principais fontes de evidência de validade são as evidências baseadas no 

conteúdo, as evidências baseadas no processo de resposta, as baseadas na 

estrutura interna do instrumento, as baseadas nas relações com outras variáveis e 

as baseadas nas consequências da testagem. As fontes de evidência de validades 

não representam diferentes tipos de validade. Validade é , portanto, um conceito 

singular.  

As evidências de validade convergente e discriminante, referem-se às 

relações entre os escores dos testes e outra medidas; quando as medidas avaliadas 

e os construtos são similares obtém-se evidências de validade convergente, ao 

passo que relações entre os testes e medidas de constructos aparentemente 

distintos fornecem evidências de validade discriminante. Urbina (2007), por outro 

lado define que as Evidências de Validade baseadas na exploração de padrões de 

convergência e divergência dizem respeito à produção de evidências com base na 

comparação de um teste ou instrumento a ser medido com outras variáveis. Já 

Anastasi (1968) cita como exemplo de Validade Convergente a correlação de um 

teste de aptidão mecânica com as notas obtidas depois em um curso de oficina. A 

correlação em um teste de múltipla escolha para avaliar interpretação de textos e 

outras medidas de compreensão de leitura é outro exemplo de evidências de 

validade convergente obtido a partir dos Standards for educational and 

psychocological testing (1999). 

Urbina (2007) considera como fontes de evidência de  padrões de validade de 

convergência e divergência os seguintes aspectos:  

-a consistência interna de resultados do teste e outras medidas de 

fidedignidade;  

-as correlações entre testes e subtestes; 

-a matriz multitraço-multimétodo; 

-a diferenciação de escores de acordo com diferenças esperadas, com base 

na idade e outras variáveis de status; 

-resultados experimentais (correspondência entre os escores de teste e os 

efeitos preditivos de intervenções experimentais ou hipóteses baseadas em teorias);  

-análise fatorial exploratória;  

-técnicas de modelagem de equação estrutural. 
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A fidedignidade de um instrumento refere-se ao fato de os resultados terem 

sido reproduzidos por um instrumento em diferentes ocasiões nas quais se 

mantiveram condições similares, inclusive os mesmos indivíduos ou grupos de 

indivíduos. Também conhecida como confiabilidade, o termo é utilizado para se 

referir, portanto, à reprodutibilidade da medida e não meramente uma replicação das 

medidas, sem qualquer discriminação (ERTHAL, 1987; MENEZES, 2011). Dois 

aspectos da confiabilidade, ou fidedignidade são mais frequentemente avaliados:  

-a confiabilidade entre diferentes avaliadores, na qual os mesmo sujeitos são 

avaliados por dois ou mais avaliadores, com o objetivo de investigar a concordância de 

aplicação e/ou interpretação  entre os avaliadores’ 

-a confiabilidade teste-reteste, na qual um grupo de sujeitos é avaliado em dois 

momentos diferentes, visando estabelecer o grau com que o instrumento pode 

reproduzir os resultados (MENEZES, 2011) 

 
 
6 JUSTIFICATIVA  
 
  Além de ser um dos instrumentos mais utilizados em pesquisas e publicações 

na área de Transtornos do Espectro do Autismo, a ADI-R é uma entrevista 

diagnóstica considerada padrão-ouro para diagnóstico de Autismo (LEVY, 2009; 

GRAY et al., 2008, BERUMENT, 1999). 

 Mesmo com toda importância do instrumento e do seu uso 

disseminado internacionalmente, até recentemente não havia uma versão brasileira 

adequada e válida para a sua utilização. Becker et al. (2012) traduziram e iniciaram 

o processo de validação, mas utilizaram uma amostra reduzida em uma região 

específica do país, sugerindo em seu trabalho que o processo de validação fosse 

continuado em outras áreas do país, em diferentes culturas e com uma amostra 

ampliada. Becker et al. exploraram em seu estudo propriedades psicométricas tais 

como consistência interna, consistência entre observadores, validade discriminante 

e validade de critério. Outras propriedades psicométricas, como validade 

convergente, não foram exploradas por esse estudo. 
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Para dar continuidade ao processo de validação da ADI-R ao português 

brasileiro, foi necessária não somente a ampliação da amostra de validação como 

também a investigação de outras propriedades psicométricas do instrumento, tal 

como a validade convergente, que é o objeto do presente estudo. Com a soma de 

evidências robustas de validade da versão brasileira da ADI-R, o instrumento pode 

ser utilizado futuramente tanto em pesquisas e publicações, quanto como importante 

ferramenta de diagnóstico clínico. 

 
 
 
7 OBJETIVO GERAL 
 

Investigar Evidências de Validade Convergente entre a versão brasileira do 

instrumento  diagnóstico para TEA, ADI-R e o instrumento de triagem para TEA, 

Inventário de Comportamentos Autístico (ICA). 

 

 

 
8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 - Descrever as características gerais dos sujeitos da amostra quanto ao sexo, 

idade, quem informa, nível socioeconômico e escolaridade dos pais; 

 - Determinar a correspondência do diagnóstico clínico com a pontuação 

mínima para diagnóstico dos instrumentos; 

- Investigar padrões de correlações entre os grandes domínios dos 

instrumentos. 
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9 MÉTODO 
 
9.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Este projeto de pesquisa se propõe a ser um braço de um estudo multicêntrico 

cujo propósito é ampliar a amostra de validação da ADI-R, busca de outras 

Evidências de Validade bem como projetos relacionados ao instrumento, envolvendo 

os seguintes centros: 

-‐ Clínica de TEA da Universidade Presbiteriana Mackenzie (TEA-MACK); 

-‐ Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). 

-‐ Ambulatório de Cognição Social da Unidade de Psiquiatria da Infância e 

Adolescência da Universidade Federal de São Paulo (UPIA –UNIFESP). 

 

 
10 PROCEDIMENTOS 
 

 O projeto foi submetido ao Sistema Nacional de Informação sobre Ética em 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos (SISNEP), através da Plataforma Brasil, 

sendo aprovado sob o número 17423013.2.0000.0084. 

A partir de um protocolo de avaliação padronizado pela Clínica de TEA do 

Mackenzie e da UNIFESP e considerando os critérios diagnósticos da DSM-IV-TR, 

procedeu-se a uma triagem dos pacientes com TEA elegíveis, feita por profissional 

treinado em diagnóstico dos TEA. Os procedimentos de avaliação da Clínica MACK-

TEA estão publicados (VELLOSO et al., 2011). Durante as avaliações, conforme os 

referidos protocolos, foram colhidos dados sociodemográficos,  como sexo e idade 

dos sujeitos avaliados, escolaridade dos informantes, bem como classificação 

socioeconômica por meio da ABIPEME (Associação Brasileira dos Institutos de 

Pesquisa de Mercado). Essa classificação tem a finalidade de dividir a população em 

categorias segundo padrões ou potenciais de consumo. Esse critério cria uma 

escala ou classificação socioeconômica atribuindo pesos a um conjunto de itens de 

conforto doméstico, além do nível de escolaridade do chefe de família. A 
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classificação socioeconômica da população é apresentada por meio de cinco 

classes, denominadas (A, B, C, D e E) correspondendo, respectivamente, a uma 

pontuação determinada (ABIPEME, 2013).  

Além de serem orientados sobre os objetivos do estudo e da entrevista, bem 

como sobre o tempo de duração da pesquisa e o tempo de duração da aplicação 

dos instrumentos, os pais/cuidadores dos casos triados também foram convidados a 

assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Após concordância e assinatura do termo, todas as crianças e/ou 

adolescentes selecionados foram encaminhados para avaliação cognitiva, através 

do WISC-III ou WAIS por psicólogas da Clínica de TEA do Mackenzie ou da 

UNIFESP. Após triagem e avaliação psicológica, as crianças e adolescentes foram 

encaminhados para avaliação médica, com clínico com experiência em Transtornos 

do Espectro do Autismo, que usou como padrão-ouro os critérios diagnósticos do 

DSM-IV-TR. Tanto os psicólogos quanto o médico responsável pela aplicação da 

ADI-R nas crianças e/ou adolescentes com Autismo não estavam cegos quanto aos 

respectivos diagnósticos.  

Feitas as avaliações das crianças e/ou adolescentes selecionados, somente 

um pai e/ou cuidador foi encaminhado, preferencialmente sem a presença da 

criança e/ou adolescente, para um entre dois entrevistadores treinados na aplicação 

da ABC/ICA. Foi selecionado apenas o cuidador que melhor conhecia a criança e/ou 

adolescente. O instrumento foi aplicado por dois profissionais com experiência em 

TEA, da Clínica de TEA do Mackenzie (Clínica TEA-MACK), com ampla 

familiaridade com o mesmo, uma vez que fazem parte do protocolo de avaliação 

desta unidade (VELLOSO et al., 2011), bem como profissionais com as mesmas 

características da UNIFESP.  Previamente à aplicação da ADI-R, o ICA foi 

preenchido sob a forma de entrevista aplicada a apenas um pai/mãe e/ou cuidador 

dos sujeitos selecionados, sem a presença da criança e/ou adolescente.  

 Então, os pais e/ou cuidadores que responderam ao ICA, foram 

encaminhados a um profissional, médico Psiquiatra da Infância e Adolescência com 

experiência com TEA (investigador principal deste projeto) devidamente treinado e 

autorizado para aplicação e codificação da ADI-R. Todas as entrevistas foram 

gravadas em áudio, e as respostas registradas por escrito. A codificação dos 
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escores da entrevista foram procedidas pelo mesmo profissional que fez a 

entrevista. 

 

10. 1 LOGÍSTICA :  

  

 O Projeto [projeto enviado em anexo] foi enviado, registrado, avaliado e 

aprovado pela Western Psychological Services (WPS), detentora dos direitos de uso 

da ADI-R. Após aprovação deste e de outros projetos relacionados ao estudo 

multicêntrico, foram comprados os kits para aplicação da ADI-R e pagos à WPS os 

direitos autorais para seu uso. A WPS exige que os entrevistadores passem 

obrigatoriamente por treinamento conduzido por profissional credenciado pela 

mesma. No Brasil, esse treino é conduzido pela professora Cleonice Alves Bosa, do 

Instituto de Psicologia da UFRGS. Após contato, no mês de maio de 2013, por parte 

da professora Cleonice, houve resposta do departamento de “Rights & Permissions”, 

da WPS, que determinou as cláusulas contratuais e o pagamento dos royalties e 

normas para  a aplicação, bem como  estabeleceu valores e permissão do uso após 

o pagamento e aprovação do projeto pela editora. 

 As entrevistas foram aplicadas nas dependências do Mackenzie e da 

UNIFESP, exceto por 3 entrevistas ADI-R, que foram conduzidas nas residências 

dos entrevistados, uma vez que estes iniciaram todo o processo no Mackenzie e não 

puderam ir à instituição para a finalização do mesmo, embora desejassem continuar 

participando do estudo (a aplicação da ADI-R foi a última etapa do processo). 

 

10.2 TREINAMENTO:  

 

O principal pesquisador deste estudo, profissional que aplicou a ADI-R, 

passou por um rigoroso treinamento, durante um período de estudos iniciais, em 

Porto Alegre, no Instituto de Psicologia, em duas ocasiões. Na primeira fase, através 

de leitura do manual, houve um contato inicial com a entrevista, além de contatos 

com vídeos de entrevistas em inglês e gravações em áudio da mesma em 

português.  

Em um segundo momento, a Professora Cleonice Alves Bosa veio a São 

Paulo e ministrou cerca de 20h de aulas teóricas tanto para o investigador deste 
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projeto quanto para outros profissionais do Mackenzie, USP e UNIFESP, totalizando  

12 alunos. Todos assinaram um termo de consentimento informado, no qual ficou 

claro que a condição para ser treinado na aplicação e codificação da ADI-R e ser 

apto para usá-la em pesquisa: seguir colaborando com os projetos relacionados à 

validação da ADI-R. 

 Após a fase teórica inicial, o investigador participou de reuniões mensais com 

outros profissionais, em treinamento na ADI-R (grupo de alunos do Mackenzie) para 

discutir as divergências da entrevista, artigos e textos relacionados à ADI-R e para 

treinamento da aplicação entre eles (“role-play”) e para aplicação e gravação de três 

entrevistas com pais de pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo. 

Inicialmente, foi enviada uma entrevista, sem codificação, apenas como forma de 

treinamento. Posteriormente, mais duas entrevistas foram gravadas, codificadas e 

enviadas para a professora Cleonice Bosa, em Porto Alegre, que procedeu ao 

processo de Fidedignidade das mesmas. Inicialmente, apenas a título de 

treinamento, foi enviada uma entrevista, sem codificação. Em virtude tanto da 

dificuldade de utilizar o instrumento pela primeira vez, quanto da prolixidade da 

entrevistada, a primeira entrevista do investigador deste projeto durou 4h44min. 

Posteriormente, mais duas entrevistas foram gravadas, codificadas e enviadas para 

a professora Cleonice Bosa (em Porto Alegre), que procedeu ao processo de 

Fidedignidade das mesmas.  

Na primeira entrevista, embora não tenha havido codificação, observaram-se 

algumas dificuldades. Na segunda, como não houve boa concordância entres os 

escores da entrevista aplicada pelo pesquisador e os da professora Cleonice Bosa 

(Concordância menor do que 90%, que é exigida pela WPS para que o entrevistador 

seja considerado apto a aplicá-la), o entrevistador não foi considerado apto para 

iniciar a coleta de dados em um primeiro momento. Apenas a partir da terceira 

entrevista, o pesquisador foi considerado apto a dar início às entrevistas, atingindo a 

fidedignidade exigida pela WPS (maior que 90%). 
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11 PARTICIPANTES 
 
11.1 CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES E LOCAIS DE SELEÇÃO DA 

AMOSTRA:  

 

Foram selecionados 20 pais e/ou cuidadores de crianças e adolescentes 

entre 06 e 19 anos, com diagnóstico de TEA, feito por dois médicos experientes da 

Clínica TEA-MACK, ou da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), utilizando 

os critérios diagnósticos do DSM IV – TR e da CID-10 

As crianças e adolescentes selecionados foram avaliados do ponto de vista 

cognitivo e pareados por QI estimado (Quociente Intelectual). Apenas um dos 

genitores foi selecionado, mesmo que ambos desejassem participar, para que não 

houvesse discrepância entre respostas, conforme é sugerido no manual de 

aplicação do instrumento (WPS, 2013). O genitor ou cuidador que melhor 

conhecesse a criança e seu desenvolvimento foi selecionado para este estudo.  

 

 

11.2 ESCOLHA DO INFORMANTE 

 

Como a entrevista é focada em muitos comportamentos apresentados no 

período de idade entre 4 anos e 0 mês a 5 anos e 0 mês, o informante deve ser 

alguém bem familiarizado com os comportamentos da criança ou adolescente em 

investigação, principalmente sobre esses primeiros anos de vida. Quando a criança 

ou adolescente em investigação é cuidado em ambiente institucional, a entrevista é 

realizada com um cuidador ou membro da equipe da instituição. Nessas situações, 

embora, em geral, consiga-se obter uma descrição adequada do comportamento 

atual, o mesmo não acontece sobre os comportamentos observados nos primeiros 

anos de vida. 
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11.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

 

Foram excluídos do estudo: 

- Pais e/ou cuidadores que não concordassem em assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido; 

- Pais e/ou cuidadores de pacientes com deficiências sensoriais e/ou deficiências 

motoras; 

- Pais e/ou cuidadores de pacientes com síndromes genéticas diagnosticadas, tais 

como síndrome de Rett, Síndrome do X frágil ou características dismórficas 

corporais que levantem a hipótese de um quadro sindrômico não diagnosticado; 

- Pais e/ou cuidadores com Deficiência Intelectual diagnosticada, comprometimento 

cognitivo importante observado na Triagem,  com Transtornos mentais graves 

diagnosticadas, ou outras condições neurológicas ou psiquiátricas que limitem o 

entendimento das perguntas e a qualidade das respostas. 

 
 
 
12 INSTRUMENTOS 
 

A ADI – R (Autism Diagnostic Interview – Revised) e a ABC/ICA (Autism 

Behavior Checklist / Inventário de Comportamentos Autísticos), foram os principais 

instrumentos utilizados neste trabalho, sendo o primeiro em geral utilizado como 

instrumento diagnóstico dos TEA, e o segundo, para realizar a triagem dos 

mesmos Transtornos. 

  Na avaliação clínica procedida por médicos da Clínica Mack-TEA foram 

utilizados como padrão ouro para diagnóstico de TEA  os critérios clínicos do DSM-

IV-TR.  

Para avalição de inteligência, foram utilizados o WISC-III (Wechsler 

Intelligence Scale for Children) e o WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale), 

embora a quarta versão do WISC já esteja disponível. O WISC-III, instrumento que 

comporta a avaliação de funções verbais e não verbais, subdividido em 13 

subtestes distribuídos em dois grupos – Verbais e Perceptivos-motores ou de 

execução –, segundo Simões (2002), é um  dos instrumentos mais utilizados em 
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avaliação neuropsicológica. Os 13 subtestes do WISC III são agrupados em uma 

escala verbal (Informação, Semelhanças, Aritmética, Vocabulário, Compreensão e 

Dígitos) e em uma escala de execução ou não verbal (Completar Figuras, Arranjo 

de Figuras, Código, Cubos, Armar Objetos, Procurar Símbolos e Labirintos). A 

partir dos escores ponderados obtidos nos subtestes, chega-se aos Quocientes de 

Inteligência verbal (QIV) e de execução (QIE), além do Quociente global (QI). Além 

dos QIs, a escala fornece índices fatoriais associados a competências especificas: 

Compreensão Verbal (abrangendo os subtestes Informação, Semelhanças, 

Vocabulário e Compreensão), Organização, Perceptual (Completar Figuras, 

Arranjo de Figuras, e Armar Objetos), Resistência a Distração (Aritmética e Dígitos) 

e Velocidade de Processamento da Informação (Códigos e Procurar Símbolos).  

A demorada aplicação completa do WISC III, podendo ultrapassar duas 

horas, constitui um problema em situações clínicas ou mesmo na pesquisa, uma 

vez que o tempo disponível para a avaliação da criança é geralmente restrito. 

Desse modo, formas reduzidas do WISC III tornariam os processos diagnósticos 

mais rápidos, disponibilizando tempo com qualidade diagnóstica quase 

semelhante. As formas reduzidas para obtenção do QI total de modo estimado 

baseiam-se na aplicação de um menor número de subtestes, escolhidos pelas 

suas características psicométricas e pela correlação com o QI total, obtido pela 

aplicação de todos os subtestes do WISC. O número de subtestes aplicados varia 

entre dois (Vocabulário e Cubos) e quatro (Semelhanças, Vocabulário, Arranjo de 

Figuras, Cubos) (SIMÕES, 2002). No presente trabalho, foi utilizada a versão do QI 

estimado através da avaliação dos subtestes vocabulários e cubos.  
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12. 1 PONTUAÇÃO/ CODIFICAÇÃO DAS DESCRIÇÕES OBTIDAS A 

PARTIR DA ADI-R:  

 

Seguindo os relatos dos comportamentos fornecidos pelo pai e/ou cuidador, o 

entrevistador deve escolher o código com a melhor definição: Os códigos 1, 2 e 3 

são escolhidos quando o comportamento em investigação está presente; A 

diferenciação entre eles é realizada com base em sua severidade. As convenções 

para codificação são sumarizadas a seguir: 

•  0: O comportamento do tipo especificado no código não está/esteve 

presente;  

• 1: O comportamento do tipo especificado está/esteve presente em uma forma 

anormal (ou “falta de comportamento”), mas não é suficientemente severa, 

frequente ou marcante para preencher os critérios para “2”; 

• 2: Anormalidade definida do tipo especificado satisfaz/satisfez os critérios 

para esse código; 

• 3: Anormalidade definida do tipo especificado, em uma manifestação mais 

severa que “2”; 

• 7: Anormalidade definida na área geral do código, mas não do tipo 

especificado; 

• 8: Não aplicável (por estar fora do grupo de idade relevante, carecer de 

linguagem requerida para mostrar a anormalidade, ou não mostrar perda de 

habilidade); 

• 9: Desconhecido ou não questionado; 

• Considerando os algoritmos de interpretação, os códigos são convertidos 

para os seguintes valores, para a obtenção dos escores: 0=0; 1=1; 2=2; 3=2; 

7=0; 8=0; 9=0. Esses são somados em cada um dos três domínios. 

• No algoritmo diagnóstico, o paciente deve ter escores maiores ou iguais ao 

ponto de corte em todos os três domínios, além de ter evidências de início 

dos sintomas antes dos 3 anos de idade para receber o diagnóstico de 

autismo, o que significa escore maior ou igual a 1 no domínio D 

(Anormalidades do Desenvolvimento Evidentes ao 36 meses ou antes). 

• Na ADI-R a nota de corte do Domínio A (Anormalidades Qualitativas da 

Interação Social) é de 10 pontos; no B (Anormalidades Qualitativas na 
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Comunicação); 8 pontos para sujeitos verbais  e 7 para não verbais; no 

domínio C (Padrões Restritos, Repetitivos e Estereotipados de 

Comportamento) a nota de corte é de 3 pontos; e no D (Anormalidades do 

Desenvolvimento Evidentes ao 36 meses ou antes), de 1 ponto.  

 

 

 

12.2 PONTUAÇÃO DO ABC/ICA 

 

De acordo com a ocorrência nos TEA, a pontuação do ICA varia de 1 a 4, 

sendo quatro a correlação mais forte com TEA. A partir da somatória, traça-se um 

perfil comportamental que permite a análise da severidade: a pontuação entre 47 e 

53 indica baixa probabilidade de ocorrência de TEA; entre 54 e 67, moderada; e a 

partir de 68, alta probabilidade. A versão brasileira modificou a nota de corte de 69 

para 49 pontos. 

 
13 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Além das análises qualitativas das correlações entre os instrumentos, foi 

realizada análise de correlação entre os escores apurados pela ADI-R e pela ICA e 

ASQ mediante o coeficiente de Pearson. O grau de associação entre duas variáveis 

é observado a partir da analise de correlação.  

Procedemos também, comparação entre as médias dos escores apurados 

por cada um dos instrumentos:  feita para os 3 domínios de comprometimentos nos 

TEA, quais sejam, comunicação, interação social e interesses restritos e repetitivos 

e os domínios correlatos nos dois outros instrumentos. 
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14 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS  
 

Os possíveis desconfortos que esta pesquisa pode gerar consistem no 

cansaço em relação à entrevista, cujo tempo de duração, em alguns casos, pode 

ultrapassar 3 horas (média 90 a 180 minutos), de forma que o entrevistador poderá 

interromper a entrevista, a qualquer momento, retomando o mais breve possível, no 

mesmo dia, após período de descanso, já que a mesma não pode ser dividida em 

dois dias. O projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil e  aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa. 
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15 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

15.1 AMOSTRA 

Foram avaliados 20 sujeitos cujas características podem ser vistas na 

Tabela 3. 

Tabela 3: Características de 20 sujeitos avaliados com a ADI-R, versão 

em português brasileiro 

Sujeitos Idade 

(anos) 

Sexo QI Estimado Diagnóstico 

CID-10 

1 14 1 135 F84 

2 12 1 132 F84 

3 10 1 94 F84 

4 15 1 83 F84 

5 15 1 83 F89 

6 14 1 115 F84 

7 11 1 106 F84 

8 8 1 91 F84 

9 10 1 27 F84 

10 7 1 84 F84 

11 8 1 46 F84 

12 9 1 133 F84 

13 8 1 55 F84 

14 10 1 120 F89 

15 9 1 108 F84 

16 6 2 86 F85 

17 7 1 92 F84 

18 11 1 126 F89 

19 12 2 29 F84 

20 14 1 57  E84 

 

Sexo: 1= masculino; 2= feminino 

Diagnóstico DSM  IV-TR:  F84= Autismo Infantil; F89= Transtorno Global do 

Desenvolvimento SOE; F85= Síndrome de Asperger 
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Dos 20 sujeitos avaliados neste estudo (18 da Clínica TEA-MACK e 2 da 

UNIFESP), 18 foram do sexo masculino e 2 do sexo feminino, resultando em uma 

amostra de 90% para o sexo masculino; isso estabelece uma proporção de 9:1 entre 

os sexos masculino e feminino, maior que a citada pela literatura, que é de 4 a 5 

sujeitos autistas do sexo masculino para cada sujeito do sexo feminino (LORD e 

BISHOP, 2010). Quanto aos critérios de seleção, nenhum sujeito foi excluído do 

estudo.  

A média de idade dos sujeitos foi de 10,10 anos com desvio padrão de 2,86, 

média semelhante à observada no estudo de Becker et al. (2013), que foi de 11 

anos. Semelhante à média observada na literatura, a média de aplicação das 

entrevistas foi de 90 minutos. Todos os sujeitos eram verbais, e a média do QI 

estimado pelo WISC-III/WAIS foi 90,10, com desvio padrão de 33, 36.  

Ressalta-se, no entanto, que a média observada para o QI é superior à média 

do perfil cognitivo das pessoas com TEA na população em geral, de acordo com a 

literatura, segundo a qual 45 a 55% dos sujeitos com TEA apresentam algum grau 

de Deficiência Intelectual (EDELSON et. al., 2006). A amostra deste estudo também 

difere da Amostra de Porto Alegre no estudo conduzido por Becker et al. (2013), cuja 

média de QI era de 51. As hipóteses para essa discrepância seriam:  

1. Todos os sujeitos avaliados eram verbais, 

2. Todos os sujeitos conseguiram concluir o teste WISC-III, um teste cognitivo 

mais adequado para sujeitos verbais, que em geral têm um nível cognitivo superior 

aos não verbais no que tange os TEA; 

3. Tamanho da amostra; 

4. Nesse estudo, 90% dos sujeitos eram do sexo masculino, que, 

considerando os sujeitos com TGD, de fato apresentam QI mais elevado que os 

sujeitos do sexo feminino.  

Como se observa a partir da tabela 4, as características sociodemográficas 

desta amostra divergem do esperado da população brasileira, uma vez que, quando 

avaliado o nível socioeconômico dos sujeitos, o estudo identificou através da 

Classificação da ABIPEME que 13 sujeitos (65%) pertenciam à classe B, ao passo 

que 7 (35%) pertenciam à classe C. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística) evidenciam que a maior parte da população brasileira está inserida na 

classe C (mais de 50%).  
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Ademais, considerando o nível de escolaridade dos informantes, o estudo 

evidenciou que 40% dos pais (8 informantes) tinham nível superior completo, 25%, o 

mesmo nível incompleto, 20 % pós graduação completa e 15% ensino médio 

completo, dado que também diverge do encontrado na população brasileira segundo 

índices do IBGE, conforme o censo de 2010 que aponta que o nível de instrução na 

população de 10 anos ou mais de idade, o percentual de pessoas sem instrução ou 

com o fundamental incompleto é de 50,2%; já o de pessoas com pelo menos o curso 

superior completo é de apenas 7,9% (IBGE, 2013). 

  A maioria dos informantes neste estudo foi de mães (17), ao passo que 

apenas 3 ou 15% dos pais responderam à entrevista. Considerando os diagnósticos 

feitos a partir dos critérios clínicos da CID-10 e do DSM-IV-TR, 80% dos sujeitos 

tinham diagnóstico de Autismo infantil (17 sujeitos), 15% TGD-SOE (3 sujeitos) e 5% 

Síndrome de Asperger (1 sujeito). Esse dado contrasta com o estudo de Velloso et 

al. (2011), em que a proporção de diagnósticos é mais homogênea, com percentual 

de sujeitos com diagnóstico de Autismo infantil de 25%, 20% com diagnóstico de 

TGD-SOE e 14% de Síndrome de Asperger. Tal fato possivelmente se deve ao fato 

do presente estudo ter sido conduzido em uma amostra pequena (20 sujeitos), 

amostra cerca de 5 vezes menor do que a do estudo de Velloso et al (2011). No 

estudo de Becker  et. al.(2012), dados como Escolaridade dos pais, Classificação 

socioeconômica e Diagnóstico etiológico dos TEA não foram explorados. 
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TABELA 4: Escolaridade e Classificação socioeconômica dos pais 

Sujeitos Escolaridade ABIPEME 

1 7 2 

2 7 2 

3 6 2 

4 4 2 

5 6 2 

6 7 2 

7 5 3 

8 6 2 

9 6 3 

10 5 3 

11 5 2 

12 6 2 

13 6 2 

14 6 2 

15 6 3 

16 4 3 

17 5 3 

18 7 2 

19 5 2 

20 4 3 

 

Escolaridade: 4= ensino médio completo; 5= terceiro grau incompleto; 6= 

terceiro grau completo; 7=pós-graduação 

ABIPEME: 1= classe A; 2= classe B; 3= classe C; 4: classe C; 5: classe D  
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15.2 RELAÇÕES QUALITATIVAS ENTRE O INSTRUMENTO ADI-R E O 

INSTRUMENTO ABC/ICA 

A ADI-R explora três grandes domínios de prejuízos, considerados nos TEA:  

Domínio A (Anormalidades Qualitativas da Interação Social), domínio B 

(Anormalidades Qualitativas na Comunicação), domínio C (Padrões Restritos, 

Repetitivos e Estereotipados de Comportamento) e  quarto domínio D que avalia o 

Início dos Sintomas, ao passo que a ABC explora 5 domínios: sentidos (estímulos 

sensoriais), relações, uso do corpo e objetos, linguagem e interação social 

De acordo com a Tabela 7, observa-se os escores totais obtidos, 

respectivamente a partir do ABC e os escores nos grandes domínios da ADI-R (A, B, 

C e D). Observando os dados em negrito, percebe-se que 4 sujeitos não obtiveram 

nota de corte no ABC. Destes, 3 alcançaram na ADI-R.  Em um sujeito, a pontuação 

mínima não foi alcançada no ABC e no domínio C da ADI-R (sujeito número 11). 

 

Tabela 5: ESCORES PARCIAIS ENTRE OS GRANDES DOMÍNIOS DA ADI-R E OS 

ESCORES TOTAIS DA ABC E DO ASQ 
 
 
Sujeitos 

  
 
CID* ABC ADI-A ADI-B ADI-C ADI-D ADI-TOTAL 

 ADI-TOTAL 

1  84 83 28 17 8 2 53  53,00 
2  84 74 19 14 9 2 42  42,00 
3  84 62 24 20 10 4 54  54,00 
4  89 71 24 13 2 3 39  39,00 
5  89 111 25 22 9 4 56  56,00 
6  84 93 28 20 12 2 60  60,00 
7  84 123 28 23 14 4 65  65,00 
8  84 71 16 12 8 4 36  36,00 
9  84 57 16 14 5 3 35  35,00 
10  84 35 25 15 3 4 43  43,00 
11  84 43 16 15 1 5 32  32,00 
12  84 33 12 9 5 2 26  26,00 
13  84 75 26 22 2 3 50  50,00 
14  89 73 25 19 5 2 49  49,00 
15  84 78 20 11 4 5 35,  35,00 
16  85 102 29 19 9 4 57  57,00 
17  84 46 21 15 7 2 43  43,00 
18  89 35 10 10 3 3 23  23,00 
19  84 76 20 15 11 4 46  46,00 
20  84 61 27 14 12, 4 59  59,00 

Negrito: abaixo da nota de corte 
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*CID: Diagnóstico pela CID-10:  84= Transtorno Autístico; 89= Transtorno 

Global do Desenvolvimento SOE; 85= Transtorno de Asperger 

 

Como é possível observar na Tabela 5, de todos os sujeitos avaliados com 

diagnóstico de algum Transtorno dentro dos TEA a partir da avaliação clínica, dois 

sujeitos não o foram diagnosticados a partir da ADI-R, visto que não alcançaram os 

escores exigidos no domínio C, obtendo nota de corte inferior a 3, considerada 

mínima para este instrumento, neste domínio. Estes dois sujeitos, pelos critérios 

diagnósticos da entrevista não alcançariam diagnóstico de TEA a partir da ADI-R. 

Algumas possíveis explicações para os resultados apontados podem ser  aventadas:  

Em relação ao sujeito número 11 é possível ter havido viés nas informações 

prestadas pela pessoa entrevistada, a mãe do paciente. De fato, a mãe não se 

lembrava de dados importantes como a idade em que o filho falou as primeiras 

palavras, bem como outros dados. Foi observado ainda que a mãe minimizava 

muitos comportamentos, principalmente os do Domínio C, em que o sujeito atingiu a 

pontuação 1 (pontuação máxima 8 e ponto de corte 3, nesse domínio). Já, pela 

avaliação clínica multidisciplinar da clinica MACK-TEA,  tinha sido observado a 

presença de  vários comportamentos repetitivos, estereotipados e restritos. 

Mildenberger et al. (2001) discutem que o viés parental é uma importante limitação 

da ADI-R e que nessas situações a avaliação comportamental pela observação 

direta da criança deve ser associada. Assim na conclusão da investigação deste 

paciente, mesmo com tal resultado obtido na ADI-R, o diagnóstico de TEA, seria 

garantido. 

Ainda observando a tabela 7, percebe-se que outro sujeito não alcançou 

pontuação mínima no Domínio C da ADI-R.  O sujeito 4, alcançou pontuação 2 

nesse domínio, ao passo que alcançou escores altos no ABC (71, escore bem acima 

da nota de corte 49). Entre os comportamentos pontuados pelo ABC,  estavam os 

relativos aos comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados. 

Duas hipóteses podem ser aventadas para tal discrepância: a primeira seria 

um possível viés do avaliador. Tal fato deve ser considerado pois as respostas 

obtidas pela pessoa entrevistada, mãe do sujeito 4, foram consideradas fidedignas. 

Temos que considerar que as entrevistas foram conduzidas por profissional 

recentemente capacitado para a aplicação e codificação das entrevistas. No método 
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da pesquisa, teria sido interessante a inclusão de outro entrevistador para cotejar os 

resultados. Tal procedimento não foi possível pois não existir nos grupos envolvidos 

nesta pesquisa, outro profissional capacitado na aplicação da ADI-R. Por outro lado, 

Becker (2009) encontrou validade entre observadores em torno de 82%. Tais 

observações permitem concluir que em uma série de pacientes estudados com a 

ADI-R a correspondência total, de 100%, dificilmente é alcançada. 

Outra hipótese plausível,  pertinente ao sujeito 4, pode estar relacionada ao 

subtipo de TEA diagnosticada pela equipe MACK-TEA, qual seja,  o diagnóstico de 

Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Outra Especificação. Cabe ressaltar 

que pela avaliação clínica desse sujeito, as alterações exibidas foram  

eminentemente de linguagem e comunicação, com poucos comportamentos 

restritos, repetitivos e estereotipados. Segundo os critérios clínicos para definição 

deste Transtorno, existe um comprometimento no desenvolvimento da Interação 

Social Recíproca ou nas habilidades de Comunicação ou na presença de Padrão de 

Comportamentos Restritos, Repetitivos e Estereotipados, sem que sejam satisfeitos 

todos os critérios para o diagnóstico de Transtorno Autístico. Do ponto de vista 

qualitativo, esse achado é bastante relevante na medida em que houve uma 

possível concordância entre os critérios clínicos para TGD-SOE com os escores da 

entrevista.  

Como já observado, 5 sujeitos não obtiveram pontuação mínima no ABC, 

entretanto apresentaram diagnóstico clínico de Autismo e alcançaram pontos de 

corte em todos os Domínios da ADI-R. O ABC é um instrumento de triagem para os 

quais espera-se principalmente alta sensibilidade para não ocorrerem falsos 

negativos  (BERUMENT et al., 1999; MARTELETO e PEDROMONICO, 2005). Na 

clinica MACK-TEA a investigação da sensibilidade e especificidade do ABC em 185 

pacientes avaliados foi, respectivamente, de 80 e 63% (Prado, 2013). 

 

15.3 DESEMPENHO DIAGNÓSTICO ENTRE OS INSTRUMENTOS 

 

A ADI-R diagnosticou 18 de 20 pacientes (acerto de 90%)  com TEA 

enquanto que o  ABC/ICA, diagnosticou 15 (75%).  

O estudo evidenciou, conforme mostra a Tabela 8, que 1 sujeito não foi 

diagnosticado  nem pela ADI-R, nem pela ABC, 3 foram diagnosticados pela ADI-R e 
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não o foram pela ABC, 1 foi diagnosticado pela ABC e não pela ADI-R e houve uma 

taxa de concordância de 15 sujeitos que foram diagnosticados por ambos os 

instrumentos, portanto a taxa de concordância diagnóstica entre a ADI-R e a ABC foi 

de 75%, considerada boa. Tal correlação é esperada entre um instrumento de 

triagem e outro instrumento considerado padrão ouro para diagnóstico de TEA 

(LEVY, 2009; GRAY et al., 2008, BERUMENT, 1999). 

 
 
 
Tabela 8:  Diagnósticos pela ADI-R e Diagnósticos pela ABC/ICA 
  

   

Total 

  Não 
Diagnosticado 

pela ADI-R 
Diagnosticado 

pela ADI-R 
ABC Não Diagnosticado pela 

ABC 
1 3 4 

Diagnosticado pela ABC 1 15 16 
 

15.4 CORRELAÇÕES ENTRE OS INSTRUMENTOS 

 

As correlações entre os domínios da ADI-R entre si, quais sejam, A, B e C ( o 

domínio D não foi considerado), conforme observado pela tabela 8, foram de 

moderadas a altas e a maioria delas com significância estatística, com exceção da 

correlação entre o domínio A e o domínio C, em que se encontrou correlações 

positiva, moderada, porém significância estatística. A tabela 9 mostra as correlações 

entre a ADI-R.  

 

Tabela 9: CORRELAÇÕES ENTRE OS DOMÍNIOS DO INSTRUMENTO ADI-R  

 ADI-R A  ADI-R B ADI-R C ADI*R TOTAL 

ADI-R A  1    

ADI-R B 0,761** 1   

ADI-R C  0,477 0,916** 1  

ADI-R TOTAL  0,916** 0,838** 0,720** 1 

**. Correlação  é significatica se p<0.01  
*.  Correlação  é significatica se p<0.05 
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As correlações entre os domínios da ICA e o domínios  da ADI-R, foram todos 

positivas e consideradas  de moderados a altos, pelos critérios de Dancey e Reidy 

(2006) . De fato, como se pode ver na Tabela 10 os coeficientes de correlação de 

Pearson variaram de 0,4145 a 0,9166. Por outro lado das 30 correlações efetuadas,  

alcançou-se significância estatística em 27 delas. Não encontramos estudos na 

literatura que tivessem conduzido correlações semelhantes, considerando a ADI-R e 

o ICA. 

  Algumas correlações, por outro lado, não atingiram significância estatística ou 

foram consideradas baixas, dado que não tem grande relevância, visto que 

observando as duas entrevistas, alguns domínios de fato não avaliam os mesmos 

comportamentos.  Nesse sentido, correlações que foram consideradas baixas, tais 

como as entre os domínios Estímulo Sensorial (ES), e os domínios Corpo e Objeto 

(CO) e Linguagem (LE), de fato são correlações baixas esperadas visto que avaliam 

comportamentos distintos, conforme observado na Tabela 10: 

 
Tabela 10: CORRELAÇÕES ENTRE OS DOMÍNIOS DA ABC E OS DOMÍNIOS DA 

ADI-R 

 
 ABCES ABCRE ABCCO ABCLE ABCIS ABCTOT 

ABCES 1      

ABCRE 0,43* 1     

AB:CCO 0,18 0,74** 1    

ABCLE 0,24 0,74** 0,56* 1   

ABCIS 0,39* 0,49** 0.40* 0,38** 1  

ABCTOT 0,59 * 0,93** 0,79* 0,77** 0,65** 1 

ADIA 0,54** 0,54** 0,45* 0,54** 0,40* 0,65** 

ADIB 0,55** 0,60** 0,46* 0,57** 0,49* 0,69** 

ADIC 0,40** 0,58** 0,42 0,49* 0,34 0,60** 

ADIATOT 0,60* 0,64** 0,49* 0,61** 0,45* 0,74** 
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**. Correlação  é significatica se p<0.01  
*.  Correlação  é significatica se p<0.05 
Em negrito: não houve significância estatística 

 

ADI-A: Anormalidades Qualitativas da Interação Social; 

ADI-B: Anormalidades Qualitativas na Comunicação; 

ADI-C: Padrões Restritos, Repetitivos e Estereotipados de Comportamento; 

ABCES: Sentidos (estímulos sensoriais); 

ABCRE: Relações; 

ABCCO: Uso do corpo e objetos;  

ABCLE: Linguagem; 

ABCIS:   Interação social 

 
 
16 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 
 Embora 12 profissionais de três centros tenham sido treinados para aplicação 

e codificação da ADI-R para projetos relacionados à ampliação de amostra de 

validação, bem como investigação de outras propriedades psicométricas do 

instrumento, apenas o autor desta dissertação conseguiu ser aprovado para 

aplicação do instrumento a tempo de conduzir este estudo, de modo que, sendo a 

ADI-R conduzida apenas por um investigador, um possível viés de avaliador poderia 

ser observado. 

 Conforme já citado em estudo de Mildenberger et al. (2001), o viés parental é 

outra limitação da ADI-R. Como o instrumento é conduzido com entrevista apenas 

com os pais e/ou cuidadores, alguns pais podem supervalorizar alguns sintomas ou 

comportamentos com o desejo de um diagnóstico, enquanto outros podem 

subvalorizar ou não se lembrar de detalhes importantes, o que pode ser fator 

limitante na codificação da entrevista. Tal fato foi observado pelo investigador em 

algumas entrevistas, ou seja, grande dificuldade na lembrança de detalhes 

importantes, bem como super ou sub valorização de comportamentos, de modo que, 

em algumas entrevistas, o viés parental pode estar presente, e isso deve ser 

considerado na análise dos resultados. 
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 Por fim, a amostra utilizada nesse estudo foi pequena, de modo que outros 

estudos com amostras maiores e avaliando evidências de validade convergente 

entre a ADI-R e o ICA, bem como entre o a ADI-R e outros instrumentos validados 

para o português brasileiro, tais como  o ASQ, a CARS, a ATA e o MCHAT deveriam 

ser posteriormente conduzidos; assim como outros estudos pesquisando outras 

evidências de validade da versão brasileira do instrumento, de modo que com a 

soma de evidências robustas de validade do instrumento, o mesmo possa ser 

efetivamente utilizado em nosso meio, tanto como ferramenta clínica, quanto de 

pesquisa. 

 

 

 
 
 
 
17 CONCLUSÕES 
 
 
 

A partir do presente estudo, concluiu-se que:  

1  A amostra do presente estudo se assemelha em faixa a etária à de outros 

estudos, porém diverge em aspectos como QI, bem como em aspectos 

sociodemográficos, considerando a população brasileira; 

2  Houve correspondência do diagnóstico clínico com a ADI-R em 90% dos 

casos avaliados 

3 Houve correlação positiva, de magnitude moderada a alta e com 

significância estatística, na maioria dos domínios de ambos os instrumentos, quais 

sejam a ADI-R e o ICA. 

4 Foram encontradas evidências de validade convergente entre a ADI-R e o 

ICA. 
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ANEXO 1 PROJETO ENVIADO À WPS 

	  
Project: ADI-R validation for portuguese in Brazil: further evidences 

 

Principal Investigator: Cleonice Alves Bosa; PhD, Psychologist, Professor of 

Psychology, UFRGS, Porto Alegre RS, Brazil; 

Colaborators: Cristiane Silvestre de Paula (PhD; Psychologist; UNIFESP; UPM. São 

Paulo, Brazil; Decio Brunoni (MD; PhD; Geneticist; UPM; São Paulo; Brazil; Daniel 

de Sousa Filho (MD, child psychiatrist - master degree student, UPM) 

UFRGS: Universidade Federal do Rio Grande do Sul; UNIFESP: Universidade 

Federal de São Paulo; UPM: Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Introduction 

 

Translation and validation of Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R)1 for autism 

diagnosis in Brazil was performed by Becker et al (2012)2. The authors developed 

the following logistic: first the project was evaluated and authorized by the Western 

Psychological Services (WPS), the publisher that owns the copyrights of the ADI-R. 

Then, the purchase of the kit for the instrument translation, the royalty payment and 

the training to interviewers were arranged. It is important to note that the ADI-R is a 

diagnostic scale belonging to WPS and that its use requires prior training in a 

recognized Center by the copyright holder. Its use in Brazil is still restricted to 

research field. The methods applied were:  

 

1- Two investigators with fluent English made independent translations of the 

instrument into Portuguese. After that, a final version was produced, which 

was translated into English by a translator specialized in translation and retro-

translation processes, and later sent for analysis of the interview authors. 

Then, the final version of the interview was applied to parents and/or 

caregivers.   

 

2- The interview was made by the 2 investigators who had been previously 

trained, blindfolded to the patient’s diagnosis.  They filled out the interview 
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protocol and handed it to two of the investigators without the initial part of the 

protocol containing the identification and information that could affect the study 

blindness.  

3- Then, these two investigators, based on the behavior descriptions, gave the 

scoring algorithm to each patient. Half of the interviews were submitted to the 

scoring algorithm filled by the two investigators.  

 

4- Cronbach’s α reliability coefficient was calculated to evaluate the internal 

consistency.  

 
 

5- The interobserver consistency was evaluated using Kappa statistics, and, for 

this purpose, the possible answers to the questions were grouped into two 

groups: 0 and 1 (no symptoms and mild symptoms); 2 and 3 (moderate 

symptoms and severe symptoms).  

 

6- For discriminant validity, the Student’s t-test was utilized for the interview and 

Fisher’s exact test for the interview items.  

 
 

7- The validity of criterion was evaluated with sensitivity and specificity 

measurements, having the DSM–IV diagnostic criteria as the gold standard. 

The significance level established for this study was p<0.05. 

 

Main conclusions of this study were: 1- final version of ADI-R had satisfactory 

psychometric characteristics, indicating good preliminary validation properties; 2-the 

instrument needs to be applied in bigger samples in other areas of the country. 

 

In order to attend the second conclusion we developed this project with the main 

objective of applied ADI-R in bigger samples in another region of the country. 

Specific objectives are: a) training more people in the instrument; b) enrolled patient 

sample as large as possible. 

Methods 
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One of us (CAB) is certified to aply the ADI-R to brazilian patients. She will give a 

training for 10 post-graduate students and professionals from 3 Universities of São 

Paulo city: UPM (Presbyterian Mackenzie University; UNIFESP:  São Paulo Federal 

University and USP: São Paulo University). The training process will be researched 

by analyzing what types of common errors were committed by trainees; measure the 

duration of the interviews; difficulties of understanding of our responds (parents), etc.  

 

After this phase the trained people will apply the instrument in a sample of 10 PDD 

patients. Patients will be tried by PDD Clinics from the 3 Institutions using diagnostic 

criteria from ICD 10 and DSM-IV. 

 

A study of reliability will be made by choosing randomly 50 protocols applied. In a 

sub-sample of 20 patients we will replicate the study of Becker et al (2012)2 adding a 

analysis of convergence with a screening scale3 validated in Brazil4,5. 

 

 

Schedule 

October 4-7: CAB give a course and training about ADI-R 

 

November/12-March/13: ADI-R applied to 10 patients from São Paulo for reliability 

test 

 

March13/July13: sample of 20 patients with controls selected in São Paulo by DB 

and CSP 

 

August13/December 13: ADI applied to 20 patients (master thesis DSF). 

Simultaneously:  application of at least 50 ADI for patients in São Paulo at Federal 

University of São Paulo and University of São Paulo. 
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ANEXO 2:  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
PAIS OU RESPONSÁVEIS pelo Sujeito da Pesquisa 

 

 Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar do projeto de 

pesquisa: “Evidências de validade de Convergência entre a entrevista Autism 

Diagnostic Interview – Revised (ADI – R) em comparação com a escala Autism 

Behavior Checklist/Inventário de Comportamentos Autísticos (ABC/ICA), em uma 

amostra de crianças e adolescentes de São Paulo” que se propõe a avaliar, por 

meio das entrevistas Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI – R) e Autism 

Behavior Checklist/Inventário de Comportamentos Autísticos (ABC/ICA), crianças e 

adolescentes de 06 a 19 anos, com diagnóstico de Autismo ou Transtorno do 

espectro do Autismo.  

 Com esse estudo, nosso objetivo é contribuir para a validação da ADI-R para 

o português brasileiro, através da comparação das duas entrevistas, de modo que a 

ADI-R, que é considerado um dos principais instrumentos diagnósticos para 

Autismo, já utilizado mundialmente, possa futuramente ser utilizado em pesquisas e 

mesmo por profissionais em uso clínico no nosso país, contribuindo assim para o 

diagnóstico e pesquisa em Autismo. Os instrumentos de avaliação serão aplicados 

pelo pesquisador responsável e por pesquisadores colaboradores. Os desconfortos 

são mínimos, sendo o principal a duração da entrevista (ADI-R), que leva em média 

de 90 a 180 minutos para ser aplicada, em uma única ocasião. Além dos dois 

instrumentos citados, também será feita avaliação cognitiva (Quociente Intelectual – 

QI) por psicólogo pesquisador colaborador de nosso grupo. 
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao pesquisador responsável 

para o esclarecimento de eventuais dúvidas (endereço abaixo). Você será 

esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para 

recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação, a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá 

acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

O(s) pesquisador(es) irá(ão) tratar sua identidade com padrões profissionais 

de sigilo. Seu nome ou o material que indique a sua participação não será liberado 

sem sua permissão. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a 

de outros participantes, sendo garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade 
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das respostas, como também resguardados os nomes dos participantes (apenas o 

Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação). Você não será 

identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo.  

 As entrevistas e instrumentos serão aplicadas na clínica de TEA, da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, localizada na Rua Piauí, 180, sexto andar. 

Para a participação no estudo, não haverá custos para você e não será disponível 

nenhuma compensação financeira adicional, mesmo em caso de haver gastos em 

tempo, transporte, alimentação, etc. 

 Caso você tenha alguma dúvida ou consideração sobre os aspectos éticos da 

pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa, da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua Consolação, 896 – Ed. João Calvino – 

primeiro andar.  

 Desde já agradecemos sua colaboração 
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Declaro que li e entendi os objetivos da pesquisa acima, de maneira clara, e 

esclareci minhas dúvidas. Sei que, em qualquer momento, poderei solicitar novas 

informações e motivar minha decisão se assim o desejar. Estou ciente de que a 

participação é voluntária  

Declaro que concordo em participar desse estudo e que me foi dada a oportunidade 

de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Nome do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa: 
____________________________ 
 
Assinatura do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa: 
_______________________ 
 

Declaro que expliquei ao responsável pelo Sujeito de Pesquisa os 

procedimentos a serem realizados neste estudo, seus eventuais riscos/ 

desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou 

prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas.  

São Paulo, ______ de _____________________ de ________.  

 

_________________________    ________________________ 

          Daniel de Sousa Filho    Professor Décio Brunoni  

     Universidade Presbiteriana Mackenzie 

     Rua Piauí, 180/6 andar - (11) 21148152 
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ANEXO 3: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-  
INSTITUIÇÃO 

 

  Gostaria de convidar sua instituição a participar do projeto de pesquisa 

“Evidências de validade de Convergência entre a entrevista Autism Diagnostic 

Interview – Revised (ADI – R) em comparação com a escala Autism Behavior 

Checklist/Inventário de Comportamentos Autísticos (ABC/ICA) em uma amostra de 

crianças e adolescentes de São Paulo”, que se propõe a avaliar, por meio das 

entrevistas Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI – R) e Autism Behavior 

Checklist/Inventário de Comportamentos Autísticos (ABC/ICA), crianças e 

adolescentes, de 06 a 19 anos, com diagnóstico de Autismo ou Transtorno do 

espectro do Autismo.  

 Com esse estudo, nosso objetivo é contribuir para a validação da ADI-R para 

o português brasileiro, através da comparação das duas entrevistas, de modo que a 

ADI-R, que é considerado um dos principais instrumentos diagnósticos para 

Autismo, já utilizado mundialmente, possa futuramente ser utilizado em pesquisas e 

mesmo por profissionais em uso clínico no nosso país, contribuindo assim para o 

diagnóstico e pesquisa em Autismo. Os instrumentos de avaliação serão aplicados 

pelo pesquisador responsável e por pesquisadores colaboradores. Os desconfortos 

são mínimos, sendo o principal a duração da entrevista (ADI-R), que leva em média 

de 90 a 180 minutos para ser aplicada, em uma única ocasião. Além dos dois 

instrumentos citados, também será feita avaliação cognitiva (Quociente Intelectual – 

QI) por psicólogo pesquisador colaborador de nosso grupo. 
Em qualquer etapa do estudo, os participantes e a instituição terão acesso ao 

pesquisador responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (endereço 

abaixo). A instituição é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento 

ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e 

a recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

O(s) pesquisador(es) irá(ão) tratar sua identidade com padrões profissionais 

de sigilo. Seu nome ou o material que indique a sua participação não será liberado 

sem sua permissão. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a 

de outros participantes, sendo garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade 

das respostas, como também resguardados os nomes dos participantes (apenas o 
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Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação). Você não será 

identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo.  

 As entrevistas e instrumentos serão aplicadas na clínica de TEA, da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, localizada na Rua Piauí, 180, sexto andar. 

Para a participação no estudo, não haverá custos para você e não será disponível 

nenhuma compensação financeira adicional, mesmo em caso de haver gastos em 

tempo, transporte, alimentação, etc. 

 Caso a instituição tenha alguma dúvida ou consideração sobre os aspectos 

éticos da pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa, 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua Consolação, 896 – Ed. João 

Calvino – Primeiro andar.  

 Desde já, agradecemos sua colaboração. 
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Declaro que li e entendi os objetivos da pesquisa acima, de maneira clara, e 

esclareci minhas dúvidas. Sei que, em qualquer momento, poderei solicitar novas 

informações e motivar minha decisão se assim o desejar. Estou ciente de que a 

participação da instituição é voluntária e que, a qualquer momento, ambos têm o 

direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da mesma, 

sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

Declaro que concordo em participar desse estudo e que me foi dada a oportunidade 

de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Nome do Representante legal da Instituição: ____________________________ 
 
Assinatura do Representante legal da Instituição : _______________________ 
 

 

Declaro que expliquei ao responsável pelo Sujeito de Pesquisa os 

procedimentos a serem realizados neste estudo, seus eventuais riscos/ 

desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou 

prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas.  

São Paulo, ______ de _____________________ de ________.  

 

_________________________    ________________________ 

          Daniel de Sousa Filho    Professor Décio Brunoni  

     Universidade Presbiteriana Mackenzie 

     Rua Piauí, 180/6 andar - (11) 21148152 
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ANEXO 4: APROVAÇÃO NO PROCESSO DE FIDEDIGNIDADE DA ADI-R 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

 
 

Treinamento administração e codificação da Autism Diagnostic Interview-
Revised 

Parte II: Análise da codificação 
Entrevistador: Daniel Filho 
Nome do paciente: Fernando   Idade: 16 anos  
Nome do(a) respondente: Márcia (mãe) 
Algoritmo: 10 anos, 0 meses ou mais 
 
A:  QUALITATIVE ABNORMALITIES IN RECIPROCAL SOCIAL INTERACTION 
 
 Codificação original Codificação dos 

avaliadores 
Item Código Escore Código Escore 
51 0 0 0 0 
57 2 2 2 2 
65 3 2 3 2 
52 3 2 3 2 
53 3 2 3 2 
54 2 2 2 2 
31 0 0 0 0 
55 1 1 1 1 
56 0 0 0 0 
58 2 2 2 2 
59 3 2 2 2 

 
B: QUALITATIVE ABNORMALITIES IN COMMUNICATION 
 
 Codificação original Codificação dos 

avaliadores 
Item Código Escore Código Escore 
42 1 1 1 1 
43 1 1 0 0 
44 1 1 0 0 
45 2 2 2 2 
34 2 2 2 2 
35 3 2 3 2 
33 0 0 1 1 
36 1 1 1 1 
37 2 2 2 2 
38 1 1 1 1 
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C: RESTRICTED, REPETITIVE, AND STEREOTYPED PATTERNS OF BEHAVIOR 
 
 Codificação original Codificação dos 

avaliadores 
Item Código Escore Código Escore 
67 2 2 2 2 
68 3 2 3 2 
39 2 2 2 2 
70 2 2 2 2 
77 3 3 3 2 
78 0 0 0 0 
69 2 2 3 2 
71 1 1 9 0 

 
Total de itens codificados: 29 
Total de itens marcados corretamente: 24 
Confiabilidade individual = Total de itens marcados corretamente/total de itens 
marcados 
Confiabilidade individual: 24/29 = 0,83 = 84% 
 
CONCEITO: APROVADO 
 


