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RESUMO 

 

 

Considerando-se o fato de que aproximadamente 90% dos indivíduos com TEA mostram algum 

déficit na percepção sensorial junto ao fato da inclusão do critério sensorial atípico no Manual 

de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais 5.ª edição (DSM-5) para diagnóstico de 

TEA, há necessidade de se ter instrumentos que possam acessar esses constructos possibilitando 

mais pesquisas. Muitos instrumentos existentes são questionários para pais, e a maioria se volta 

para crianças, assim pouco se sabe sobre a percepção sensorial em adultos. Diante da falta de 

instrumentos brasileiros para avaliar a habilidade de processamento sensorial e questionários 

que possam acessar a experiência daquele que vive diretamente essa realidade, este estudo 

objetivou traduzir para o português do Brasil e adaptar culturalmente o Sensory Perception 

Quotient, um instrumento de auto relato que acessa a reatividade sensorial em adultos, 

avaliando as cinco modalidades básicas, podendo ser hipo ou hiper-reativo, evitando 

julgamento de valores. O presente estudo se encaixa no modelo de pesquisa não experimental, 

transversal, descritiva, contendo os seguintes passos: tradução, retrotradução, revisão por um 

comitê de especialistas, avaliação das pontuações e verificação da consistência interna do 

instrumento. A amostra foi constituída de 87 participantes, com idades entre 18 a 52 anos. Os 

resultados obtidos através da aplicação do questionário total traduzido e adaptado, já com 

mudanças em 53 perguntas em relação à versão original, permitiram observar que ele é 

compreensível e apresenta consistência interna pouco abaixo do desejável, apenas com a versão 

reduzida (short) possuindo consistência interna adequada. Essas observações indicam que a 

busca de evidências de validade do instrumento da versão reduzida, realizada através de novas 

pesquisas, com outras aplicações da versão traduzida e adaptada neste estudo poderá tornar 

possível sua utilização no Brasil. Recomenda-se cautela maior com o questionário total na 

discussão do trabalho. 

 

 

Palavras-chave: transtorno do espectro do autismo, questionário sensorial, sensory perception 

quotient 



 

 

ABSTRACT 

 

Considering that approximatelly 90% of individuals with ASD show some deficit in sensory 

perception and the adition of atypical sensory criteria in Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorder, the fifith edition (DSM-5) for diagnosis of ASD, there is a need to have 

instruments that can access this constructs enabiling more research. Many exiting instruments 

are questionnaires for parents, and most of them focus on children, therefore little is known 

about sensory perception in adults. Given the lack of brazilian intruments to evaluate the 

hability of sensory processing and questionnaires that can access the real experience of who 

lives this reality, this study aims to translate to brazilian portuguese and culturally adapt the 

Sensory Perception Quotient, an instrument of self report that can access sensory reactivity in 

adults, evaluating five basic modalities, that can be hypo or hyper –reactive, avoiding value 

judgment. The purpose of this study, therefore, is to translate to brazilian portuguese and adapt 

culturally to the brazilian culture of the Sensory Perception Quotient, conducting a study within 

a scope of a non-experimental non-longitudinal descriptive research, and the following steps: 

translation, back-translation, revision by a specialist comittee on analysis, evaluation of he 

scoring and the verification of the instrument’s internal consistency. Sample was constituied of 

87 participants, ages 18 to 52 years. The results obtained by the application of total 

questionnaire translated and adapted, already modified in 53 questions in relation to it’s original 

version, aloud to notice that it is understandable and shows intern consistency little under of 

desirable, having only the short version with desirable intern consistency. These observations 

indicate that the search for evidence of validy of the short version of the instrument, realized 

through new researches, with other applications of the translated version and adapted in this 

study, will make it possible to applicate in Brazil. Is recommened caution with full 

questionnaire in the disscution part of this study.  

 

Key-words: autism spectrum disorders, sensory questionnaire, sensory perception quotient 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente projeto se encaixa na linha de pesquisa 1. Estudos do Desenvolvimento e 

seus Transtornos nas áreas clínicas, comportamental e epidemiológica, do programa de Pós-

Graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

Considerando-se o fato de não haver instrumentos brasileiros para avaliar as funções 

sensórias básicas da população adulta com e sem autismo, este estudo visa traduzir para o 

português do Brasil e adaptar culturalmente o instrumento Sensory Perception Quotient (SPQ). 

O autismo, ou o Transtorno do Espectro do Autismo 12  é um transtorno do 

neurodesenvolvimento com bases inatas, de etiologia multifatorial com fatores genéticos 

contribuindo para 50% de sua manifestação. Não há um único marcador biológico específico 

que o caracterize. Assim sendo, a avaliação é feita por observação clínica, levando em 

consideração o comportamento do indivíduo.  

Tem como instrumento diagnóstico o Manual de Diagnóstico e Estatística dos 

Transtornos Mentais 5.ª edição (DSM-5) e a Classificação Internacional de Doenças (CID-10). 

Nos itens de avaliação para o TEA ambos utilizam como base teórica a “tríade de Wing”, 

critério comportamental que consiste em: comprometimento da interação social reciproca 

(déficit no sorriso social, inciativa para interação, atenção compartilhada), comprometimento 

da comunicação verbal e não verbal (ecolalia, pronome reverso, entendimento literal das 

palavras) e um repertório restrito de interesses e atividades (falta de atividade simbólicas/jogos 

imaginativos, rotinas padronizadas, engajamento em atividade repetitiva e estereotipada).  

Para a formulação da quinta edição do DSM algumas adaptações foram feitas, dentre 

elas a redução da tríade em duas categorias principais: interação e comunicação social; padrões 

restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. Esta última categoria recebeu 

a inclusão de um novo critério (hiper ou hiporreatividade ao input sensorial ou interesses 

incomuns pelos aspectos sensoriais do ambiente). É exemplificada no manual como: aparente 

indiferença a dor/calor/frio, resposta adversa a sons específicos ou texturas, excessiva atividade 

                                                           
1 Houve uma mudança de nomenclatura Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais 5.ª edição 
(DSM-5), tendo os termos Transtorno Autista e Transtorno de Asperger – pertencentes ao DSM-IV – substituídos 

por Transtorno do Espectro Autista (TEA). Na Classificação Internacional de Doenças CID 10ª edição, prevalece 

ainda a mesma classificação do DSM-IV. Essa mudança gerou discussão pelo fato de não haverem mais os 

subgrupos no DSM-5, perdendo a capacidade de diferenciar os indivíduos desta condição, já que a variabilidade 

de sintomas (em número e grau) dentro do espectro autista pode ser muito grande (Ghaziuddin, 2010). No decorrer 

do texto será necessário diferenciar asperger e autista de alto funcionamento de outros autistas, assim, o termo 

classificatório usado no presente trabalho se alternará; “TEA” será referente ao DSM-5 (usado de uma forma geral) 

e quando houver necessidade de discriminação serão usados os termos “autista” e “asperger” referente ao CID-10. 

 
2 Aqui optou-se pelo termo Transtorno do Espectro do Autismo, ao invés do Transtorno do Espectro Autista, pois 

entende-se que o transtorno se refere a uma conição clínica em si, sendo o espectro uma caracterísrtica do autismo. 
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de cheirar ou tocar objetos. Levanta-se assim, a importância do aspecto sensorial por um 

instrumento diagnóstico amplamente utilizado no meio clínico. 

Embora só recentemente essa linha de pesquisa tenha ganhado mais atenção do meio 

científico, pesquisas iniciais no campo do autismo que datam mais de 70 anos, como de Kanner 

(1943) e de Asperger (1944, citado por Frith, 1991), já continham relatos de respostas incomuns 

à estímulos sensoriais. Pesquisas mais recentes mostram que, em média, de 69% a 96% das 

pessoas com TEA são afetados por alguma desordem sensorial (Harrison & Hare, 2004; 

Baranek et al., 2005; Tomcheck & Dunn, 2007), e apontam para a existência de uma relação 

entre fraca habilidade de processamento dos sentidos com elevados graus de problemas 

comportamentais e/ou emocionais assim como déficits na vida diária (Baker, Lane, Angley & 

Young, 2008).  

Esse caminho também vem sendo assinalado há alguns anos por relato de familiares e 

por pessoas com TEA de alto funcionamento (Grandin, 2006) e até pelos que são tidos como 

mais severos (Fleischmann & Fleischmann, 2012) em suas autobiografias, relatando problemas 

sensoriais e como eles afetam diariamente a realização de tarefas e até o engajamento social. 

No campo da clínica e da pesquisa os questionários sensoriais são amplamente 

utilizados, porém, na maioria das vezes, são indicados para pais e/ou cuidadores preencherem, 

imprimindo a impressão destes sob a experiência sensória do filho (Tomcheck, Dunn, 2007; 

Schoen, Miller, Green, 2008). Não descartando a importante ferramenta que é o relatório dos 

pais em relação a seus filhos, há de se levar em conta que a experiência sensorial é de cunho 

bastante subjetivo e um auto relato teria uma precisão muito maior. Ainda cabe destacar que 

poucos questionários investigam a reação sensória atípica em adultos (Kern, Grannemann, 

Carmody, 2007; Crane, Goddard, Pring, 2009). 

Após realizada uma pesquisa nos principais bancos de dados de arquivos científicos 

(Periódico Capes, PubMed e Bireme) foram encontrados dois instrumentos de avaliação 

sensorial utilizados em pesquisas com adultos com TEA, descritos brevemente nos parágrafos 

abaixo. 

A ferramenta mais utilizada para o público adulto é o Adolescent/Adult Sensory Profile 

(AASP) (Brown & Dunn, 2002) contendo 60 itens para preenchimento de auto relato, que 

consegue identificar diferenças sensoriais nas modalidades (gustativo/olfativo, movimento, 

visual, tátil, atividade e auditivo) em mais de 90% dos adultos com TEA (Kern, Grannemann, 

Carmody, 2007; Crane, Goddard, Pring, 2009).  É de amplo uso e pode ser utilizado na clínica 

provendo um perfil sensorial específico. No entanto, as perguntas contêm outros fatores que 

podem influenciar a especificidade da resposta, por medir constructos além da percepção básica, 
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como referência à atenção visual (“eu perco as ruas, prédios, ou sinais de trânsito, quando tento 

ir à algum lugar novo”) e reações afetivas (“eu fico frustrado quando tento achar alguma coisa 

em uma gaveta abarrotada”). Desta forma, há uma inclusão de medidas que não são exatamente 

funções sensórias básicas. 

Outra escala é a Sensory Over-responsivity Scale (SensOR), uma sub escala do Sensory 

Processing Scale, desenvolvido para avaliar desordem do processamento sensório, ou mais 

estritamente a hiper-reatividade - definida como uma resposta exagerada à um ou mais tipos de 

estímulo sensório - de vários domínios sensoriais (tátil, visual, auditivo, olfativo, gustativo e 

proprioceptivo) (Miller & Schoen, 2012). A medida é feita através de perguntas que se referem 

à quais sensações aversivas são vividas ou que os incomode de alguma forma (ex: domínio tátil: 

etiqueta na roupa; domínio auditivo: barulho dos ponteiros do relógio). Porém, encontra-se de 

novo, como no AASP, medindo o fator da reação afetiva em relação ao estímulo sensorial e não 

a medida de funções sensórias básicas.  

Em contraste às duas ferramentas sensoriais citadas, o Sensory Perception Quotient 

investiga apenas sensibilidade sensorial básica, sem referência a respostas afetivas. Foi 

desenvolvida contendo as cinco modalidades (visão, audição, tato, olfato e paladar) visando 

identificar diferenças na percepção sensorial na população em geral e em adultos com TEA. As 

perguntas foram formuladas com muito cuidado para que não houvessem palavras ambíguas, 

dando preferência à um conjunto claro e simples de expressões e evitando também aquelas com 

cunho de julgamento afetivo (gosto/desgosto) para que se avaliasse apenas a detecção e/ou 

descriminação das habilidades sensoriais. Metade do questionário foi desenvolvido para 

identificar hipersensibilidade e a outra metade para hiposensibilidade. Para cada modalidade 

sensorial foram incluídos os principais receptores e/ou as características do ambiente relevante 

para cada sentido (ex: visão, podendo ter as subcategorias: acuidade, brilho, cor, movimento). 

O peso foi distribuído igualmente para todos os sentidos, uma vez que nenhum sentido é mais 

importante que o outro. Contudo, menos questões foram incluídas no quesito paladar e olfato, 

já que humanos não costumam depender tanto dos sentidos químicos quanto outros animais 

(Goldstein, 2002).  

É notável a pouca produção de pesquisas e instrumentos voltados para a fase adulta em 

comparação à infância dos indivíduos com TEA, o que é compreensível já que a maioria dos 

esforços se concentra na fase mais precoce possível para obter um prognóstico mais favorável. 

No entanto, a fase adulta também carrega seus desafios próprios e ter a atenção do campo 

científico tem sua importância na medida em que, com mais instrumentos e mais recursos para 

a investigação, mais estratégias podem vir para propiciar uma qualidade de vida melhor.   
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A transição para a vida adulta nos indivíduos com TEA, principalmente para os 

indivíduos com Asperger, é marcada por, entre outras coisas, dificuldades sociais, sensação de 

exclusão social e isolamento e altas taxas de depressão (Balfe, Tantam, 2010; Howlin, 2000), 

sendo essa condição especialmente preocupante, pois é um fator de risco para o suicídio 

(Barraclough, Bunch, Nelson, Sainsbury, 1974). Uma pesquisa recente feita por Baron Cohen 

e colaboradores (2014) revelou que adultos com Asperger tinham uma propensão maior de 

planejarem o suicídio do que o resto da população. Ainda notaram que aqueles adultos com 

asperger com depressão tinham maior propensão de suicídio comparados à adultos com 

Asperger sem depressão.  

A depressão viria como um fator secundário à problemas relacionados ao TEA, dentre 

elas: exclusão social e isolamento. Um dos fatores de grande relevância para as atividades 

sociais, e outras até menos complexas, é a função ajustada dos sentidos, pois é através deles 

que recebemos as informações do mundo e só podemos responder adequadamente se não 

houver nenhuma falha nos canais sensoriais (Hobson, 2004; Greenspan & Wieder, 2006; 

Gabriels, et al., 2008). Portanto, se levar em conta que o engajamento social, assim como outra 

tarefa cotidiana que possa ter impacto na vida subjetiva da pessoa com TEA, requer a utilização 

equilibrada e balanceada dos sentidos, pode se concluir que um maior aprofundamento de 

estudos sensoriais na vida adulta dos indivíduos com TEA poderia auxiliar em um planejamento 

de intervenção visando melhor qualidade de vida.  

Levando em consideração a importância da inclusão do critério sensorial atípico no 

DSM-5 como parte integrante da configuração do TEA; a pouca quantidade de instrumentos 

sensoriais relatados em primeira pessoa, já que a experiência sensorial é subjetiva; a 

necessidade de um questionário de funções sensoriais básicas que não avalie aspectos sociais 

ou afetivos; o impacto que essas funções quando não bem reguladas podem trazer à vida prática 

e subjetiva do indivíduo com TEA, o objetivo deste trabalho é realizar tradução e adaptação 

cultural do Sensory Perception Quocient (SPQ) para a língua portuguesa do Brasil para 

posteriormente ser feita a validação do mesmo. 

Tendo apresentado o instrumento escolhido para a tradução e adaptação cultural, cabe 

explicar a estrutura do presente trabalho. 

No que diz respeito ao pressuposto teórico; em um primeiro momento será descrito o 

curso do desenvolvimento sensorial, com apresentação dos conceitos dos sistemas sensoriais 

básicos e do processamento sensorial, bem como considerações da importância destes para as 

relações interpessoais e tarefas básicas. Em um segundo momento, será evidenciado o TEA a 

partir de uma perspectiva sensorial, sendo apresentada uma revisão das pesquisas científicas 



17 

 

que investigam déficits nesta área e será apresentado também alguns relatos autobiográficos 

dos indivíduos com TEA, evidenciando a problemática sensorial no dia a dia, já que tanto 

contribuíram para o estudo deste transtorno. Por último serão expostos os desafios que a 

população com TEA encontra na fase adulta, os desafios sociais, o maior nível de cobrança e 

possíveis impactos subjetivos de uma funcionalidade não típica. 

Em seguida, será apresentado a justificativa, o objetivo e o método do estudo, seus 

resultados, a discussão e conclusão. 

 

1. PRESSUPOSTO TEÓRICO 

 

2.1 Desenvolvimento Sensorial 

O primeiro contato de um recém-nascido com o mundo é através dos sentidos, são eles 

que farão a mediação das primeiras experiências com objetos, pessoas e tudo o mais que o cerca. 

Neste ambiente recheado de informações sensoriais que são atualizadas a cada instante, a 

percepção se define como a habilidade de extrair esses dados do mundo externo, mas não 

somente isso (Gibson, 1969). A mera captação de um estímulo não é capaz de significar por 

completo o mundo e seus eventos. O conceito de percepção, abrange organização e 

interpretação dos estímulos sensoriais, consequência de aprendizado e maturação dos sentidos, 

para atribuir significado ao meio.  

Os sentidos podem ser classificados como: ambientais (visão, audição, olfato e paladar) 

e corporais (tato, vestibular e propriocepção) (Williamson, Anzalone & Hanft, 2000). Os órgãos 

receptores são aqueles que captam um estímulo específico e transmitem o sinal para o nervo 

sensório que será processado, organizado e interpretado no cérebro. Podem ser classificados 

em extereoceptivos (relacionados a estímulos produzidos fora do organismo) e interoceptivos 

(relacionados a estímulos produzidos dentro do organismo). Os extereoceptivos ainda podem 

ser classificados de acordo com os sentidos: distais (visão, audição e olfato) e os proximais (tato 

e paladar) (Bogdashina, 2003).  

Os sistemas sensoriais ganham suas atribuições descritivas, sendo expostas a seguir: 

 Visual: permite enxergar; 

 Auditivo: permite perceber sons; 

 Olfativo: perceber odores e aromas; 
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 Gustativo: perceber as sensações causadas por diferentes substâncias na boca e 

ainda na garganta em menor precisão; 

 Tátil: permite perceber o toque, pressão, dor e temperaturas; 

 Vestibular: se refere a estrutura que se encontra dentro do ouvido interno que 

permite perceber o equilíbrio do corpo, coordenando os movimentos dos olhos, 

cabeça e corpo no espaço além dos movimentos corporais; 

 Proprioceptivo: permite perceber estímulos produzidos pelo próprio organismo, 

principalmente aqueles relacionados à posição e movimento do corpo. 

Para compreender as experiências sensoriais vividas pelas pessoas com TEA e os 

impactos desta se faz necessário, antes de tudo, compreender como acontece o processamento 

sensorial no desenvolvimento típico. Como as pesquisas evidenciam que as dificuldades no 

processamento sensorial são manifestadas desde cedo na criança com TEA (Ben-Sasson et al. 

2009; Lane et al. 2010; Schaaf et al. 2014), será explicado o funcionamento do sistema sensorial 

desde o nascimento articulado com a importância deste na maturação global do indivíduo. 

Portanto, em um primeiro momento serão descritos os sistemas sensoriais e seu impacto 

nas fases de crescimento do bebê. Posteriormente, será explicitado o conceito de processamento 

sensorial, que tem a participação dos canais sensoriais de forma integrada dando um significado 

à experiência vivida. 

 

2.1.1 Sistemas Sensoriais Básicos 

Essa parte do capítulo tem como objetivo apresentar a dinâmica das estruturas e funções 

através dos sistemas sensórios, bem como a descrição dos sentidos e seu papel no processo de 

desenvolvimento do bebê. 

Para Radeau (1997), a implantação das modalidades sensoriais segue uma cronologia 

ao longo do desenvolvimento cognitivo do indivíduo. Os sentidos não funcionam no mesmo 

nível assim que o bebê nasce. A funcionalidade dos sistemas segue um padrão específico e 

invariante que se apresenta nesta ordem: tátil > vestibular > químico (gustativo e olfativo) > 

auditivo > visual (Bradley, 1975, Gottlieb, 1971; Alberts, 1984). Como resultado, várias 

modalidades têm histórias de desenvolvimento marcadamente diferente na hora do nascimento, 

comparando por ex.: o sistema tátil com o visual. E essa dinâmica temporal tem consequências 

significativas para o curso da percepção no período pós-natal. Radeau (1979) ainda adverte que, 

se por algum motivo essa cronologia é alterada, todo o sistema cognitivo se modifica originando 

um novo arranjo. 
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A explicação proposta para a diferença temporal na maturação das modalidades 

sensoriais é que desta forma é criado um contexto no qual os primeiros sistemas sensoriais 

podem se desenvolver sem competir ou interferir com os sistemas sensoriais mais tardios 

(Turkewitz & Kenny, 1985). Outra forma de examinar a importância da assincronia de 

maturação é que, desta maneira, poderia alterar o momento que certos estímulos sensoriais 

estariam normalmente presentes durante o período perinatal.  

As informações a seguir têm como base o livro “What’s Going On In There? How The 

Brain And The Mind Develop In The First Five Years Of Life” escrito por Lise Eliot, uma 

neuroscientista, professora do Chicago Medical School of Rosalind Franklin University of 

Medicine and Science, que se dedica a estudar o desenvolvimento do cérebro humano, 

principalmente o cérebro do bebê e como cada sentido e habilidade se desenvolve, embasada 

por pesquisas com animais, bebês típicos, prematuros e abandonados. 

 A classificação dos sentidos será apresentada como a autora realizou em seu livro, por 

ordem de maturação - tátil, vestibular, olfativo, gustativo, visual e auditivo. O sistema 

proprioceptivo será visto juntamente com o tátil, uma vez que Eliot (2000) o considera fazendo 

parte deste sistema. Será acrescentado em cada sistema resultados de pesquisas mais recentes 

amparando as informações do livro. 

 

2.1.1.1 Sistema Tátil/Propioceptivo 

O sistema tátil é a habilidade que se apresenta mais avançada no bebê quando ele nasce 

apesar de não estar totalmente desenvolvido. Baseado no sistema somatossensorial – a parte do 

sistema nervoso central responsável pelo sentido do toque - eles sentem melhor o toque do que 

qualquer outro sentido. Ainda há um longo caminho para conseguir descriminar os tipos 

diferentes de sensações táteis e saber de forma precisa qual parte do seu corpo foi tocada.  De 

acordo com o que se sabe sobre o desenvolvimento do sistema somatossensorial, a experiência 

que o bebê passa de ser tocado e tocar são incrivelmente importantes, não somente para 

estimular a sensibilidade tátil, habilidades motoras e a compreensão do mundo ao seu redor, 

mas também pelo bem-estar emocional. 

Há quatro tipos de habilidades sensoriais que fazem parte do sistema tátil. Há o sentido 

do toque, temperatura, dor, propriocepção (sentido da posição e movimento do corpo). Todas 

as sensações começam na pele onde se encontram receptores específicos para cada modalidade, 

com exceção da habilidade propriocepção que contém receptores na pele bem como nos 

músculos e juntas, que informam o cérebro onde nossos membros estão posicionados em 

qualquer momento.  
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A sensibilidade ao toque se desenvolve no bebê numa sequência de cima para baixo 

(bottom-up). A boca é a primeira região a se tornar sensível e é utilizada para explorar o mundo 

ao seu redor.  

O ato de responsividade ao toque aparece em torno de oito semanas de gestação, 

especialmente na região da boca (Heller, 1997). Mesmo logo após o nascimento, o bebê mostra 

reflexos de procura quando a bochecha é tocada pelo bico do seio durante o processo de 

amamentação (Caulfield, 2000). Mais tarde, o recém-nascido percebe que pode utilizar deste 

sistema para se acalmar, como, por exemplo, o ato de sugar os objetos (Blass & Ciaramitaro, 

1994). Conforme o cérebro matura, o controle voluntário se desenvolve na criança. Junto com 

outros sentidos, o toque é usado como forma de explorar e conhecer o mundo. 

Em um experimento, bebês recém-nascidos se utilizaram de diferentes movimentos de 

boca e língua quando exploraram diferentes formas de mamilo, mostrando que conseguem 

distinguir os objetos baseados apenas por esse sentido (Rochat, 1983). Em outro experimento 

feito com bebês de um ano, observou-se que eles conseguiam reconhecer visualmente um 

objeto que haviam explorado anteriormente apenas com a boca, eles podiam chupar (sem olhar) 

apenas uma de duas chupetas diferentes – uma de esfera macia e a outra áspera. Foram 

apresentadas depois as chupetas em versão maior e como resultado as crianças preferiam olhar 

para o tipo de chupeta que tinham acabado de sugar em comparação à chupeta que não haviam 

sentido (Meltzof, & Borton, 1979).  

Portanto, bebês não só conseguem detectar formas diferentes com a boca, como também 

formam uma percepção abstrata de um objeto – imagem mental, que faz o salto entre o sistema 

tátil e o visual. Ainda que habilidosos com o sentido tátil da boca, recém-nascidos não são tão 

sensíveis com as mãos. Apenas com 6 meses conseguirão realizar uma distinção de diferentes 

texturas e com 18 meses uma discriminação de objetos com poucas diferenças (Eliot, 2000). 

Por ser um sentido tão desenvolvido ao nascimento, ele provê detalhes mais ricos sobre 

o mundo do que os outros sentidos não tão bem desenvolvidos assim. Por esse motivo, o toque 

ganha um peso essencial no desenvolvimento sensório-motor, crescimento físico, bem-estar 

emocional, e inclusive alguns efeitos sob a função imune do corpo. 

Um experimento clássico que demonstrou a importância do toque em bebês foi 

desenvolvido pelo pesquisador Harry Harlow ao estudar a relação de apego mãe-filho em 

macacos rhesus (primatas avançados) (Harlow & Zimmermann, 1959). Ele criou filhotes de 

macacos com duas mães artificiais; uma constituída por um emaranhado de fios que fornecia 

leite através de uma mamadeira, e a outra que não fornecia leite, mas tinha o emaranhado de 

fios coberto por um tecido felpudo.  
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Para a surpresa dos pesquisadores, o filhote preferiu a mãe “felpuda”, passando horas 

do dia agarrado à “barriga macia” dela (postura comum aos filhotes dessa espécie com suas 

mães). Inclusive se dirigindo a ela quando um estímulo assustador aparecia, reafirmando o 

vínculo de apego. A mãe de fios soltos era procurada apenas para se alimentar, e quando o 

animal se satisfazia voltava para a mãe “felpuda” (Harlow & Zimmermann, 1959). Os autores 

concluíram que é o contato tátil, e não o fato de nutrir alimentos, que conforta e cria laços 

afetivos para esses filhotes. 

Outra pesquisa com macacos confirmou a importância do toque social. Em algum nível, 

a criação dos macacos por seus pares compensa a falta da mãe. Quando macacos filhotes são 

criados em um pequeno grupo sem suas mães passam a maior parte do dia agarrados uns aos 

outros, e apesar de serem extremamente tímidos são mais ajustados socialmente que aqueles 

macacos criados em isolamento. E se eles são proibidos de se tocarem, mas criados próximos, 

cada um em uma cela no mesmo ambiente, mesmo podendo cheirar, ver, e ouvir uns aos outros 

a falta de contato social os deixa marcadamente perturbados (Sumi, 1990). 

Estudos com ratos também foram feitos buscando saber o efeito da separação física da 

mãe e seus filhotes. Nos breves períodos de privação, houve supressão dos sistemas fisiológicos 

e neuroendrócrinos (Kuhn & Schanberg, 1998; Wang, Bartolome, & Schanberg, 1996), e nos 

períodos mais crônicos de privação materna resultaram em severo retardo no crescimento físico 

e no desenvolvimento comportamental. Na ausência do contato materno, o cérebro suprime um 

hormônio conhecido como ornitina descarboxilase, interferindo no desenvolvimento físico 

normal, podendo resultar na atrofia de órgãos, tais quais; coração, fígado e, inclusive, o cérebro 

(Bartolome, Wang, Schanberg &, 1999). É igualmente importante ressaltar que os efeitos da 

separação materna conseguiram ser revertidos. Depois de pequenos períodos de privação 

padrões normais de crescimento físico foram alcançados quando os filhotes de ratos passaram 

a receber estimulações táteis específicas da espécie em questão, aproximando o comportamento 

da mãe ao deles, como atos de lambidas e de carregar o filhote. Conforme as estimulações foram 

feitas, os níveis de hormônio do crescimento foram se reestabelecendo ao seu nível ideal 

(Schanberg, 1995). Os pesquisadores, sublinharam, portanto, o impacto do toque nos níveis 

normais de desenvolvimento comportamental e físico.  

Pesquisas com bebês pré-maturos mostram alguns ganhos significativos do toque em 

forma de massagem. Ganho de peso (Field et al., 1986; Scafidi, Field, & Schanberg, 1993) em 

10 dias, e em um ano houve um ganho significativo em responsividade motora e mental 

comparado a bebês pré-maturos que não receberam massagem (Field, Scafidi & Schanber, 

1987).  
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Estudos mais atuais confirmam a importância do toque no bebê e como ele pode ser 

benéfico para respostas parassimpáticas como a desaceleração dos batimentos cardíacos, 

melhorando o humor e o crescimento sadio, tendo um papel importante na regulação de 

interações sociais (Franksson, & Nilson, 2005; Fairhurst, Löken & Grossmann, 2014). 

Pesquisas anteriores mostram resultados semelhantes, nas quais os bebês de 1 a 3 meses foram 

massageados em sessões de 15 minutos em média por seis semanas, e como resultados os 

bebeês se mostraram mais alerta, choraram menos, tiverem menor nível de estresse e longos 

períodos de sono quando comparado ao grupo de bebês que só recebeu balanço (Field, Grizzle, 

Scafidi, Abrams & Richardson, 1996). A longo prazo os bebeês massageados mostraram maior 

sociabilidade, ganho de peso e se engajavam mais em atividades com os pais. (Field, 1998) 

 

2.1.1.2 Sistema Vestibular 

Em termos evolutivos o sistema vestibular é bem antigo, já que os animais terrestres tiveram 

que se orientar em relação à gravidade e a própria posição no espaço; de forma consonante a 

isto a formação deste sentido no embrião também ocorre cedo.  

Bebês, desde o nascimento, geralmente gostam muito da sensação de movimento, 

principalmente os repetitivos, enquanto as crianças mais velhas adoram girar e ficar de cabeça 

para baixo. Essa receptividade aos movimentos se dá muito em parte de terem nascido com um 

sistema vestibular altamente desenvolvido.  

Poucas pessoas são conscientes deste sentido, pois suas funções trabalham abaixo do 

nível do córtex cerebral. Mas é o sistema vestibular que faz com que se tenha postura corporal 

e ter o controle preciso ao movimentar partes do corpo, especialmente os olhos. Por ser sensível 

à gravidade e movimento, permite que o corpo se ajuste mantendo o equilíbrio. Por exemplo, é 

o que permite que se corra sem ver o mundo “sacudindo” para cima e para baixo; ele identifica 

o sentido vertical do corpo e compensa com o direcionamento do movimento ocular, na mesma 

velocidade e na direção oposta, criando uma estabilização de imagem na retina. 

O sistema vestibular constitui-se por um conjunto de órgãos dentro do ouvido interno, 

formado por três canais semicirculares que se juntam numa região chamada vestíbulo. O 

sistema vestibular é formado por uma estrutura óssea localizada no osso temporal, onde se 

encontram os órgãos receptores delimitados por membranas, formando tubos que são cheios de 

líquidos, cujo movimento – provocado pelo movimento da cabeça - estimula células ciliadas 

que enviam impulsos nervosos ao cérebro. 

O nervo vestibular é o primeiro de todo o cérebro a ser mielinizado. Com cinco meses 

de gestação o aparato vestibular já chegou ao seu tamanho e forma final e todo o sistema 
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vestibular já funciona de forma madura, no entanto, a mielinização de outras estruturas 

vestibulares têm um progresso contínuo e lento, até a chegada da puberdade.  

Como é a segunda modalidade sensorial a ser desenvolvida, ocorrendo depois do tato, 

o feto com dez semanas se torna responsivo à estimulação do movimento, com 12 semanas 

começa a ter movimentos oculares, sendo reflexo à mudança na posição da cabeça. É pelo 

sistema vestibular que o feto pode se posicionar corretamente (com a cabeça para baixo) 

semanas antes do nascimento. 

Um estudo evidenciou que o senso de balanço e equilíbrio pode influenciar no 

desenvolvimento motor; na pesquisa crianças com respostas alteradas do nistagmo (reflexo 

ocular que faz estabilizar a imagem quando há movimento) estavam com seu marco motor 

atrasado; metade das crianças da pesquisa não estava andando aos dezoito meses de idade e 

algumas apenas aos quatro anos (Rapin, 1974). Além disso, há evidências de impacto emocional, 

perceptual (déficit de atenção) e dificuldade de aprendizagem (Ornitz, 1983). 

Outras pesquisas obtiveram algumas conclusões sob o movimento de balançar em bebês 

prematuros, uma forma de gerar estímulo vestibular e imitar certas características rítmicas do 

andar da mãe e o movimento do bebê no útero (Korner, 1990). Esse movimento se destacou 

como facilitador de modalidades sensoriais que aparecem mais tardiamente como atividades 

visuais e auditivas mais precisas (Neal, 1969; Korner, et al., 1975; Korner, et al., 1983), redução 

da frequência de ataques apnéicos e diminuição da necessidade de terapias respiratórias (Korner, 

et al., 1975; Tuck, et al., 1982; Farrimond, 1990; Barlow & Zimmerman, 2012). Esses 

resultados mostram o potente efeito do estímulo vestibular atuante no sistema fisiológico, 

promovendo o aumento de uma estabilidade neural, reduzindo a intensidade de necessidades 

internas (estados desorganizados, ex.: choro) dando a possibilidade da criança ser mais sensível 

e responsiva ao seu ambiente, se voltando para os eventos ao seu redor (Korner, et al., 1982). 

Chateau (2013) comprovou que, após vinte sessões de vinte minutos em um simulador 

de cavalo (movimento tridimensional que estimula o sistema vestibular sobre as constantes 

sensações de desequilíbrio), crianças com TEA obtiveram melhoras significativas nas 

habilidades motoras de equilíbrio estático e rendimento motor nas tarefas de velocidade e ritmo. 

Por ser um dos primeiros sistemas sensoriais a ser maturado, o seu papel como 

ferramenta para o bebê explorar e entender o mundo, provendo suas primeiras experiências 

sensoriais, é de impacto inegável no desenvolvimento de suas habilidades futuras. 
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2.1.1.3 Sistema Olfativo 

Este sistema se destaca por ser um importante componente para o apetite e para a 

sobrevivência, ajudando na seleção de alimentos, evitando a ingestão de alimentos perigosos – 

podres ou com químicas tóxicas. Nas interações sociais também tem seu papel de importância, 

como: reconhecimento de parentes, atração sexual e no apego cuidador-bebê. Este último 

componente trabalha como via de mão dupla; a mãe é atraída pelo odor de seu filho e o recém-

nascido é atraído pelo odor único de sua mãe, graças a seu avançado senso olfativo. 

Olfato e paladar são classificados como sentidos “químicos”, porque ambos começam 

com a excitação neural em resposta a uma molécula específica do ambiente. Essa sensibilidade 

química emerge cedo no desenvolvimento, provavelmente tendo um papel importante na 

habilidade do feto e crianças menores em detectar odores, especialmente os mais perigosos.  

A habilidade de o feto ser sensível ao olfato começa com vinte e oito semanas de 

gestação. Eles são capazes de sentir muitos dos odores e sabores à que a mãe se expõe, porém, 

entre dois e seis meses a cavidade nasal é coberta por um tecido que impede estímulos químicos 

de chegarem a esses receptores, naturalmente os protegendo de uma estimulação precoce. O 

olfato vai se desenvolvendo rapidamente durante o terceiro trimestre, e a vida do feto se torna 

incrivelmente rica. A placenta se torna cada vez mais permeável, o que permite uma maior 

entrada de moléculas do mundo exterior no líquido amniótico, sendo sensível à quase tudo que 

a mãe come ou inala. Um curioso experimento notou que mulheres que comiam alimentos 

muito temperados (geralmente provenientes do Oriente Médio) pouco tempo antes do trabalho 

de parto, dava luz a bebês com “odor peculiar” (Hauser et al.,1985). 

Os bebês assim que nascem já tem um ótimo reconhecimento do odor do peito da mãe 

e conforme vão se alimentando conseguem distingui-lo de outros seios lactantes, crítico para 

aplacar as necessidades de nutrição e sobrevivência. Mas ainda há o aspecto de promoção no 

desenvolvimento emocional entre bebê e cuidador, formando laços de afeto. A preferência pelo 

cheiro da mãe vem pelas repetidas experiências de ser alimentado e estar próximo de dois locais 

que mais provém estimulação olfativa; o seio e a nuca, local descoberto e mais próximo ao nariz 

do bebê depois do colo. E assim, conforme a criança cresce e tem experiências com outros 

membros da família, o odor de seus pares vai se tornando familiar; com três anos de idade já 

consegue identificar o cheiro de seus irmãos (Porter & Moore, 1981). 

Apesar do bebê ser capaz de discriminar os odores, ele não tem a maturação olfativa 

como a de um adulto, suas respostas parecem ser apenas reflexos. Apenas aos seis anos de vida 

as preferências e aversões olfativas são comparáveis à de um adulto. 



25 

 

Essa característica de aprender a criar laços com seus pares pelo sistema olfativo se dá 

muito em parte de um circuito neural único: o hiper funcionamento do cerúleo e a grande 

quantidade de noraepinefrina, produzindo mudanças induzidas pela experiência (plasticidade 

necessária para aprender) no bulbo olfatório e no córtex piriforme anterior – críticas para 

mudanças anatômicas e fisiológicas dentro do cérebro para acompanhar o aprendizado do odor 

materno. Essa plasticidade foi documentada por experimentos de aprendizados em ambientes 

naturais (Roth, Sullivan, 2005; Raineki, Moriceau, Sullivan, 2010) e em experimentos 

condicionados conduzidos em um ambiente artificial (Sullivan, Landers, Yeaman, Wilson, 

2000; Roth, Sullivan, 2005). 

 

2.1.1.4 Sistema Gustativo 

Esta habilidade aparece cedo no desenvolvimento, não só pelo fator nutricional, 

imprescindível para a sobrevivência e para o crescimento, mas também por esta modalidade 

abrir caminhos importantes na experiência do bebê com o mundo, carregando potencial de 

balancear o humor e o bem-estar emocional. 

O sentido gustativo, também podendo ser classificado como “sentido químico” como o 

olfato, detecta as moléculas específicas no ambiente e transforma esta informação em sinais 

elétricos distintos.  Se torna funcional durante o terceiro trimestre da gestação, e o bebê já passa 

por experiências no útero, que permitem a ele um senso de gosto atenuado, ajudando na 

preferência por certos alimentos e também pelo reconhecimento da mãe, pois muitos fluidos 

que estavam no líquido amniótico também se encontram presentes no leite materno. 

Há apenas quatro categorias distintas para o sistema gustativo perceber: doce, salgado, 

amargo e azedo3. A apreciação completa dos sabores requer uma interação considerável entre 

o gosto e o olfato, por este motivo, por ex., a comida fica sem gosto quando se está resfriado. 

É dentro de cada célula receptora que a informação é convertida em impulso elétrico ou neural. 

O estímulo gustativo ajuda a ativar vários reflexos do tronco cerebral que são necessários para 

a alimentação, como: salivação, deglutição e movimentos da língua.  

Há indícios que bebês prefiram o gosto doce, pois induz sensações prazerosas imediatas. 

Os sabores azedo e amargo podem até causar curiosidade de início pelo cheiro forte, mas 

quando entram em contato com o sistema gustativo causam reações fortes. O azedo causa 

salivação e franzimento do nariz e dos lábios, enquanto o amargo causa protrusão da língua e 

                                                           

3 Para alguns autores haveria ainda os gostos: unami (“delicioso”em japônes), ácidos graxos e cálcio. Ver: Halpern, 

2002; Mattes, 2009; American Chemical Society, 2008, respectivamente. 
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expressão fácil de raiva. O quarto sabor, sal, é indiferente à recém-nascidos, sem formação de 

expressão facial alguma. Inclusive eles conseguem ingerir grandes quantidades de sal que a 

maioria dos adultos consideraria repulsiva.  

O paladar continua a evoluir durante toda a infância. Com quatro meses, bebês sofrem 

uma mudança abrupta em relação ao sal, é quando as proteínas receptoras sensitivas de sódio 

emergem na membrana das células receptoras. A percepção de amargo também evolui, tendo 

mais compostos que a criança consegue perceber. O azedo e o doce parecem não ter 

modificação na percepção. 

A criança não tem muito discernimento do que é ou não comestível ou o que pode ser 

perigoso, mesmo em idades mais avançadas, apesar da percepção do paladar ter sido 

desenvolvida cedo. O aprendizado ocorrerá de forma gradual, na experiência pessoal e com os 

cuidadores.  É natural, no entanto, que se rejeite sabores novos quando experimentados pelas 

primeiras vezes – após repetidas experiências com o novo gosto, é comum que ocorra a 

familiarização e o sabor se torne agradável. Acontece com a maioria dos animais, considerando 

que a maioria dos alimentos na natureza são tóxicos uma medida de proteção é se alimentar 

apenas daquilo quem tem um sabor familiar. Como o leite materno varia de acordo com o que 

a mãe ingere, ter uma alimentação mais diversificada ainda no período de amamentação poderia 

dar um limiar maior ao bebê dos sabores que são familiares a ele, podendo ajudar na seletividade 

alimentar quando alimentos sólidos entrarem em sua dieta.  

 

2.1.1.5 Sistema Visual 

A visão ao nascer não é um dos sistemas mais desenvolvidos; a visão é bidimensional, 

o foco não está bem ajustado e os detalhes do mundo visual não estão bem explícitos. O bebê 

consegue enxergar à uma distância de 20 cm aproximadamente, e mesmo assim, com muitos 

borrões. Graças à rápida conexão de neurônios no córtex visual, a mudança no aspecto visual 

irá ocorrer de forma intensa e em poucos meses, ganhará habilidades como: percepção de 

profundidade, visão colorida, acuidade, e controle do movimento dos olhos. Por volta de um 

ano o aparato visual estará quase todo desenvolvido como o de um adulto (Eliot, 2000). 

Comparado aos outros sentidos, se caracteriza por ser pouco maduro ao nascimento. A 

lógica de um sentido tão importante quanto o da visão ser um dos últimos a se desenvolver, 

principalmente quando foi visto como os bebês podem se beneficiar das modalidades sensoriais 

mais maduras, pode não ser tão evidente. Esse ponto de partida um pouco limitado permite a 

entrada da quantidade certa de estímulo visual – nem muito, nem pouco – para que o bebê possa 
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construir gradativamente a imagem do mundo sem que fique sobrecarregado com tanto estímulo 

de uma experiência tão rica quanto provém de um sistema visual maduro. 

O cérebro tem um espaço relacionado à visão maior do que o espaço cerebral de todos 

os sentidos juntos. É por este motivo e pela forma que as conexões são formadas que se é capaz 

de processar as tarefas visuais de forma tão rápida, fazendo-as parecer tão simples, como por 

exemplo: reconhecer uma face familiar em meio à uma cena cheia de estímulos. Mas para 

chegar à nesse nível de complexidade é necessário que o sistema visual demore um pouco para 

entrar em funcionamento. 

O desenvolvimento do aparato visual começa a ocorrer na quarta semana da vida do 

embrião quando a formação do olho se inicia, seguido de neurônios e sinapses na retina, 

seguidos das áreas subcorticais, seguido da área visual primária (V1), seguidos dos centros 

visuais no lobo parietal e temporal. Porém todo este mecanismo só estará em funcionamento 

meses depois do nascimento e totalmente estável alguns anos mais tarde.   

Entre o nascimento e seis meses de idade, o controle dos movimentos oculares ganha 

mais desenvolvimento, possibilitando que o bebê, por exemplo, consiga acompanhar com o 

olhar o objeto que se move à sua frente, apesar de ser um olhar em “etapas” e não fluido e 

controlado. Entre três e seis meses a criança passa a não só mais observar o objeto e segui-lo 

com o olhar, mas a ter a habilidade de antecipação, podendo ser percebido pelo rastreio do olhar, 

a antecipação, neste período os olhos se focam um pouco à frente de onde o objeto está se 

movendo.  

Um dos maiores ganhos no aspecto visual do bebê é quando ele começa a ganhar mais 

acuidade em sua visão, graças à mudança nos olhos e no córtex cerebral. Os detalhes começam 

a ganhar mais nitidez marcadamente por todo o período de seis meses de vida da criança, após 

isso ocorre gradualmente até os cinco anos de idade. Apesar da importância na mudança da 

retina e da mielinização e a maturação cortical, há uma diferença marcante entre os dois fatores; 

experiência visual. O desenvolvimento cortical depende de experiências visuais, enquanto o 

desenvolvimento dos cones não. O estímulo visual é necessário para que aconteça uma conexão 

neuronal adequada no córtex visual, resultando assim no ganho da acuidade visual no bebê.  

Apesar da pouca maturação visual bebês parecem ter uma atração natural por faces. Um 

experimento feito com bebês com menos de uma hora de nascido mostra que eles tiveram 

preferência a olhar figuras com o formato de faces – forma oval, dois olhos, nariz, boca – do 

que a outro estímulo onde os elementos estivessem embaralhados, não significando nada em 

particular (Morton e Johnson, 1991). Do ponto de vista evolutivo, essa resposta se mostra 

adaptativa na medida em que a troca de afeto se dá pela troca visual dirigida ao rosto, estreitando 
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laços e garantido um cuidador. As faces dão sinais de comunicação que precisam ser 

interpretados para facilitar a interação social (Clark & Brennan, 1991), com essas pistas 

assimilam-se as discretas variações possíveis – diferentes expressões faciais para indicar 

determinado tipo de emoção/mensagem. Com dois meses começa a ser desenvolvida a 

capacidade de reconhecimento de faces, usando os elementos como nariz, boca, olho, para 

diferenciar uma face de outra. Há ainda evidências que a diferenciação funcional de circuitos 

neurais de categorias específicas em humanos depende da experiência (estímulo sensorial) e de 

um período crítico sensível de maturação (Röder et al., 2013). Portanto, a experiência visual, 

por exemplo, deve estar disponível durante o período sensível para conectar adequadamente os 

circuitos neurais especializados, como os de reconhecimento de face, por exemplo. 

 

 

2.1.2 Integração Sensorial  

Visto cada modalidade sensorial separadamente, a apresentação de um conceito mais 

complexo e holístico da percepção sensorial se faz necessária, ou seja, como as sensações se 

transformam em percepções.  

O mundo provê informações o tempo todo, de vários tipos, e a forma de apreensão que 

se tem é através dos sentidos. Para que a experiência vivida possa ser coesa, organizada e com 

sentido, é necessário que as informações dos canais sensoriais se integrem formando uma nova 

gestalt, uma percepção holística do evento, caracterizando a integração sensorial. Sem ela as 

informações de cada sentido seriam percebidas de forma fragmentada e, consequentemente, 

sem nexo. O cérebro tem a função de sintetizar as várias informações sensoriais provenientes 

de um evento (como por exemplo: o som, a cor, o cheiro de um automóvel) e transformá-las 

em uma gestalt perceptiva e adaptativa, tendo início durante o desenvolvimento pré-natal, 

dando a habilidade ao indivíduo de perceber, aprender e organizar as sensações possibilitando 

respostas adequadas à situação. 

Ayres (2005) compara a ação do sistema nervoso central sobre as sensações, assim como 

um guarda conduzindo o trânsito; as informações sensoriais precisam ser coordenadas para que 

o “trânsito” possa fluir. As sensações são impulsos elétricos que precisam ser integrados para 

que a experiência faça sentido. A simples atividade de pegar uma fruta para comer, para que 

tudo possa ser executado corretamente, necessita da integração dos sentidos da mão e dos dedos 

na fruta para saber sua textura, umidade, bem como a integração do estímulo visual, escutar o 

barulho dela sendo descascada, ter a noção da força necessária para descascar, saber a abertura 

correta da boca para morder, a força da mordida, a aproximação ideal da cabeça, sentir o sabor 
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da fruta. Sem um processamento adequado esse evento não seria reconhecido como um todo e, 

portanto, o esquema de ações necessárias para alcançar o objetivo seria comprometido. Assim, 

toda sensação é uma informação que o sistema nervoso sintetiza e transforma em percepção 

mais coerente possível visando uma resposta adaptativa.  

Esse fenômeno acontece constantemente, mudando a forma como o indivíduo percebe 

o mundo e, também, mostra impactos positivos na cognição e no comportamento (Stein e 

Meredith, 1993; King e Calvert, 2001; Stein et al., 2002; Calvert, Spence & Stein, 2004). 

Durante todo o processo evolutivo a integração sensorial se mostrou uma habilidade importante 

como ferramenta de adaptação ao meio, prevalecendo até hoje por seus benefícios, 

principalmente: (1) a detecção/localização e reação à um evento/objeto ocorrendo de forma 

mais rápida e precisa; (2) a desambiguação sensorial. O que explica em grande parte esses 

fenômenos é que, por haver a integração dos sentidos a percepção se torna mais robusta, já que 

combina e integra informações complementares de outros sentidos, aumentando a 

probabilidade de detecção correta e, também, reduzindo a variação na estimativa sensorial, 

conferindo maior confiabilidade (Ernst, 2004). 

À exemplo da localização e reação mais acurada e precisa, alguns estudos clássicos 

demonstram tal fato, como o estudo de Simon & Craft (1970) e Stein e colaboradores (1989), 

nos quais a resposta motora em reação à um alvo visual ocorria em uma latência temporal menor 

quando esse alvo vinha acompanhado com um sinal auditivo na mesma localização. Outros 

estudaram a velocidade de latência de movimentos motores mais simples como o movimento 

sacádico dos olhos (Lee, Chung, Kim & Park, 1991; Frens, Van Opstal & Van der Willigen, 

1995).  

Ao que diz respeito à desambiguação sensorial, um exemplo simples seria olhar um 

carro próximo pela janela estando em um carro também em movimento. Nessa situação pode 

ocorrer uma intepretação ambígua, na qual não se sabe quais dos veículos se move. Em casos 

como a desambiguação ocorre quando ou se muda de janela ou outra informação sensorial, 

como a vestibular, por exemplo, é processada. Outros tipos de ilusão perceptual podem ser 

“quebrados” pela integração de novas informações perceptuais. 

Há ainda uma parcela de estudos que investigaram a influência de modulação de canais 

sensoriais “não dominantes” no processamento de informações do canal dominante, exemplo; 

estímulo visual afetando o processamento de sons no córtex auditivo (Golumbic et al., 2013). 

Essas evidências somadas às outras como; a plasticidade sensorial encontrada em pessoas com 

privação de um estímulo tendo alta capacidade de processamento em outra modalidade 

sensorial (ex: toque ou som para um cego) (Majewska & Sur, 2006), criaram uma base para a 
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promoção do debate se o cérebro seria, afinal, considerado como multissensorial (Driver & 

Noesselt, 2008). 

Com o crescente interesse nos estudos multissensoriais, notou-se que há características 

operacionais chave para a integração sensorial. As características dos estímulos a serem 

combinados interferiam no que seria o produto final; a percepção. Estudos neuronais mostraram 

que esses fatores incluem características como: tempo, espaço e eficácia. No que diz respeito à 

tempo e espaço, estímulos multissensoriais (ex: audiovisual) que são mostrados temporalmente 

e espacialmente próximos resultam em um aumento da resposta neural (Meredith & Stein, 1986; 

Meredith, Nemitz, & Stein, 1987; Meredith et al., 1992; Meredith & Stein, 1996). Já a questão 

da eficácia se mostra maior à estímulos que são pouco eficazes quando apresentados sozinhos, 

mas resultam em uma resposta neural alta quando combinados (Meredith & Stein, 1983; Stein, 

Stanford, & Rowland, 2009; James, Stevenson, & Kim, 2012). Existem outros aspectos 

relevantes no processo integrativo, como o impacto das associações semânticas dos estímulos 

(principalmente em integrações audiovisuais), tanto no nível comportamental quanto nos 

correlatos corticais (Doehrmann & Naumer, 2008). Esses princípios integrativos básicos 

acabam sendo indicadores ao sentido intuitivo da probabilidade de os estímulos estarem 

acontecendo no mesmo evento. Os estudos anteriormente citados, em sua maioria, foram 

realizados sob a ótica neuronal, mas aqueles que foram realizados sob uma perspectiva 

comportamental e perceptual demonstraram que tais princípios, principalmente de tempo e 

espaço, são válidos nesses domínios também (Colonius & Diederich, 2004; Conrey & Pisoni, 

2006; Alais et al., 2010; Colonius & Diederich, 2011). 

Vale ressaltar dentro do conceito temporal, e igualmente importante para a compreensão 

da integração sensorial, o conceito da janela de ligação temporal, onde dois ou mais estímulos 

acontecem em uma distância de tempo curta sendo julgados como uma coisa só, por exemplo; 

o som de uma bola quicando e a imagem da bola atingindo o chão. A palavra “janela” desta 

expressão, justamente remete ao significado de tolerância de tempo ótimo para que dois ou mais 

estímulos sejam compreendidos parte integrante de um evento só (Diederich & Colonius, 2009; 

Stevenson & Wallace, 2013; Stevenson, Wallace & Altieri, 2014). Esse constructo se mostra 

altamente adaptativo permitindo uma unificação das informações multissensoriais mesmo que 

essas ocorram em uma distância significativa do indivíduo que observa, já que a energia do som 

demora um pouco mais para se propagar que a visual (que é praticamente simultânea). Outro 

ponto importante a ser ressaltado é sua característica maleável; a janela é capaz de se recalibrar, 

ajustando as estatísticas temporais do ambiente em questão (Fujisaki et. al, 2004).  
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As características anteriormente citadas, tão importantes para o entendimento do 

processo multissensorial, têm sua base no desenvolvimento de seus correlatos neuronais. Desta 

forma, a compreensão dessa faceta também ajuda a explicar e entender propriedades valiosas. 

O trabalho relacionado ao processo multissensorial, fundamentalmente, vem do colículo 

superior, localizado na parte dorsal do mesencéfalo. É principalmente lá que acontece a 

convergência dos estímulos de diferentes sentidos, de muitas estruturas unisensoriais (Huerta 

& Harting, 1984; Wallace et al., 1993; Stein & Meredith, 1993), porém os neurônios 

multissensoriais são mais de saída, projetando à áreas motoras relacionadas – tronco cerebral e 

a medula espinhal – o controle e orientação de movimento, como por exemplo, a iniciação e 

controle do olhar (combinando olhos e cabeça) ao estímulo de interesse,  havendo uma 

facilitação maior (movimento mais rápido e mais preciso) quando os estímulos multissensoriais 

são espacial e temporalmente próximos, como já antes explicado. Apesar dos neurônios do 

colículo superior realizarem a convergência de estímulos unisensoriais de vários canais a 

associação deste é feita no córtex. Para julgamentos perceptuais, como a avaliação de processos 

simultâneos, a região do córtex é essencial, pois sem ele a resposta evocada no colículo superior 

por um estímulo complexo cross-modal teria a mesma magnitude que um único estímulo 

apresentado de forma isolada (Jiang & Stein, 2003; Alvarado et al., 2007; Burnett et al., 2007).  

Poucas pesquisas se voltam a estudar o desenvolvimento desses processos e o impacto 

que a experiência pode ter sobre eles no processo de maturação. Esta escassez pode se dar pela 

influência da ideia de que os processos neurais, em geral, são já específicos antes do nascimento 

e, portanto, o cérebro do recém-nascido já seria capaz de fazer a integração multissensorial 

(Gibson, 1979; Lewkowicz & Kraebel, 2004; Lickliter & Bahrick, 2004).  

Estudos com modelos animais mostram que os neurônios multissensoriais bem como as 

propriedades integrativas associadas têm um processo de maturação prolongado que se 

estenderia até a “adolescência” (Wallace, McHaffie, & Stein, 1997; Wallace & Stein, 1997; 

Wallace et al., 2006). A ontogenia do processo multisensorial é diferente do processo 

unisensorial, ocorrendo de forma mais gradual já que se trata de um processo mais complexo. 

Os neurônios multissensoriais precisam adquirir as informações dos diferentes canais sensoriais 

e sintetizar esse estímulo cross-modal de uma maneira bem diferente quando os neurônios 

unisesnsoriais precisam sintetizar informações dentro de um canal específico. 

A maturação desses substratos também se mostra como fator importante; mesmo depois 

da evidência do surgimento desses neurônios, eles não conseguem integrar sinais concordantes 

cross-modal, deixando de gerar um aumento de resposta. É necessário haver um tempo em que 

a experiência pós-natal possa agir no sistema, estruturando os princípios operacionais, de forma 
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a torná-lo mais adaptado na integração sensorial dentro do ambiente em que o indivíduo está 

inserido (Stein, Stanford, & Rowland, 2009). Algumas experiências com animais de criação 

foram realizadas modificando os aspectos ambientais, com o objetivo de analisar se a falta de 

experiência de dicas cross-modal teria impacto na integração multissensorial. Os animais foram 

criados no escuro até eles completarem seis meses de idade (tempo suficiente para a maturação 

dos neurônios do colículo superior) e apesar de não ter afetado o desenvolvimento de neurônios, 

os neurônios multissensoriais eram claramente atípicos, com largo campo receptivo (mais 

característico de um recém-nascido do que um animal maduro) e incapacidade na integração 

multissensorial, sugerindo que a experiência destes sentidos trabalhando juntos é essencial para 

o desenvolvimento da capacidade de integrar as diferentes informações sensoriais. Já em 

pesquisa com bebês percebeu-se que eles têm uma janela de ligação temporal maior para 

estímulos audiovisuais sem fala e com fala, sendo este último ainda um pouco maior 

(Lewkowicz, 1996, 2000, 2010), e ainda essa janela temporal para o estímulo de fala não 

diminui até a idade de cinco anos, aproximadamente (Lewkowicz & Flom, 2014), mostrando o 

longo processo de maturação e a capacidade de plasticidade das funções multissensoriais e 

como a experiência tem fator crucial neste processo, aumentando e estruturando os mapas 

individuais com seus princípios operacionais criando interconexões entre esses mapas 

disponibilizando novas possibilidades de comunicação neural. Maior o número de 

interconexões, maior a capacidade de aprendizagem de uma pessoa.  

A sequência do desenvolvimento da aprendizagem perceptual nos primeiros meses de 

vida de um bebê se mostra como fator importante para que ele possa ser responsivo às 

propriedades mais refinadas de objetos e eventos. Recém-nascidos mostram uma boa percepção 

à estímulos amodais nos primeiros meses (estímulos que podem ser apreendidos por diferentes 

modalidades sensoriais, por exemplo; ritmo, fenômeno que não é específico de uma modalidade) 

(Bahrick & Lickliter, 2000), sendo esses estímulos amodais os que chamam mais a atenção da 

criança. Eles acabam promovendo uma base para o aprendizado de outras conexões mais 

refinadas, as de modalidade específica.  

Um exemplo ilustrativo; bebês de 7 meses só conseguiram fazer uma associação 

arbitrária entre um objeto e um som de fala quando o objeto em questão se movia em sincronia 

temporal com o som da fala (Gogate & Bahrick, 1998). Percebe-se que o aprendizado de 

relações arbitrárias (mais sofisticado) foi facilitado pela detecção de relações amodais presentes 

em uma estimulação multimodal. Essa sequência promove a consolidação da consistência e a 

regularidade através dos sentidos de forma mais global (ex: a voz é associada à face), 
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direcionando para associações mais específicas (ex: a face da mãe é associada à uma voz mais 

aguda e fina).  

Outro ponto importante que deve ser destacado, proveniente também da integração 

sensorial, é a capacidade de modulação. Ela pode ser definida como um sistema de auto-

organização do sistema nervoso. A modulação ocorre de acordo com a necessidade de aumentar 

ou reduzir a energia de algumas mensagens dependendo do estímulo apresentado ou das 

circunstâncias temporais (dia ou noite), assim conforme o indivíduo se adapta ao ambiente vão 

surgindo diferentes necessidades e demandas no sistema nervoso, como, por exemplo, o ciclo 

de sono e vigília. Sem esse recurso, impulsos sensoriais seriam disparados sem uma 

estruturação deixando a pessoa sobrecarregada e sem condições de se manter calma e adaptada 

ao ambiente (Ayres, 2005). 

A organização, que também faz parte deste processo, é importante para que as respostas 

ao ambiente possam ser consistentes. No desenvolvimento infantil, conforme a criança 

experimenta sensações ocorre um processo gradual de organização e de atribuição de 

significado. A seletividade de atenção para os estímulos sensoriais é fruto dessa estruturação, 

podendo, por exemplo, focar no discurso de uma pessoa e ignorar o barulho do ambiente. Com 

o controle das sensações se ganha também controle, em certa medida, de suas emoções. (Ayres, 

2005). 

Portanto, sem um processamento sensorial adequado as respostas que o indivíduo dará 

terá base na sua percepção distorcida e, consequentemente, emitirá um comportamento pouco 

funcional ou inconsistente ao contexto. A experiência de mundo será completamente diferente 

da maioria das pessoas impactando suas relações diárias. 

Neste capítulo, pode-se perceber como a importância do bom funcionamento dos canais 

sensoriais, bem como do processamento sensorial, conectam o bebê com seus cuidadores, 

possibilitando que haja o início de uma troca afetiva importante para os estágios do 

desenvolvimento. A intersubjetividade primária (bebê-cuidador) de cunho predominantemente 

afetivo, reflete a conexão dos parceiros conectados através das experiências, podendo ser vista 

nos padrões corporais deles (Stern, 1985; Hobson, 2002). E mais tarde, a intersubjetividade 

secundária (bebê-cuidador-objeto), marcada pela entrada de um objeto na relação, onde a 

atenção compartilhada é marco significativo para o início de comunicações mais complexas 

como a fala e também da atividade simbólica da criança. (Hobson, 2002).  

O desenvolvimento afetivo em amostras de risco de TEA é fator importante para a busca 

de medidas que sinalizem risco de sintomas do TEA, e a atenção compartilhada também. Esses 

fatores, significativos para o desenvolvimento típico e ausentes no TEA, só poderiam ocorrer 
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se os canais sensoriais da criança e seu processamento funcionassem de maneira típica, do 

contrário, o engajamento ficaria prejudicado.  

 

 

 

2.2 TEA e o Déficit Sensorial 

 

Desde os relatos clínicos iniciais de autismo realizados por Kanner (1943) e Asperger 

(1944), pode-se notar a descrição de respostas sensoriais atípicas dessas crianças quando 

estimuladas sensorialmente, como, por exemplo, fascinação por determinados estímulos como 

luz refletida de objetos, alta sensibilidade à estímulos comuns, gostar de rodar objetos, produzir 

sons que pareciam dar prazer, dificuldade em se reconfortar no colo da mãe ao ser amamentado 

etc. Um pouco mais tarde, outros estudiosos consideraram a possibilidade de problemas 

sensoriais serem um dos fatores desencadeantes dos sintomas principais (Bergman & Escalona, 

1949; Hutt, Hutt, Lee & Ounsted, 1964; Ornitz, 1974; Ornitz, Guthrie, & Farley, 1977; Zentall 

& Zentall, 1983; Lovaas, Newsom, & Hickman, 1987).  

Hobson (2004) chama atenção para o percurso do desenvolvimento típico e atípico, 

especialmente o autismo, evidenciando os ganhos que a troca de experiências no engajamento 

social trás para a maturação global de habilidades e o refinamento destas, se justificando no 

preceito que a ontogenia recapitula a filogenia; durante a evolução da nossa espécie, quando os 

primatas começaram a se conectar com outros emocionalmente criou-se a possibilidade para 

pensamentos mais complexos (como a linguagem) e criativos (como criação de ferramentas que 

permitiam uma adaptação melhor). Como no autismo uma das características mais evidentes 

inicialmente é a tendência a não procurar o contato social, ou ter mais interesse em objetos, 

muito se perderia com a falta do engajamento social, resultando em um desvio no 

desenvolvimento. Para o autor o que está por trás do TEA seria justamente essa falha na 

habilidade básica de contato interpessoal. 

Como foi visto anteriormente, as sensações e percepções são o primeiro contato que o 

bebê tem com o mundo e suas experiências de vida serão constantemente mediadas por elas. É 

a partir do aparato sensorial que o indivíduo consegue dar sentido ao mundo, de interagir 

socialmente e estabelecer relações afetivas. Com uma disfunção nesse sistema a experiência de 

estar no mundo e se conectar socialmente com o outro é afetada. Grandin (2011) dá o exemplo 

de uma pessoa com uma enxaqueca muito forte, que como consequência desta não consegue 

manter uma conversa por muito tempo com alguém, seja pela luz muito forte, seja pelo barulho 
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muito alto, ou pela incapacidade de se concentrar com todos esses estímulos do ambiente que, 

no momento, são estimulantes demais para serem processados de maneira adequada. Tendo em 

vista a importância do aparelho sensorial nas relações do indivíduo com o mundo e 

principalmente nas relações sociais, é necessário estudar o déficit sensorial no autismo e seus 

impactos, inclusive na forma de ser sensível e responsivo às ações do outro - habilidade básica 

para se iniciar um engajamento, importante fator no desenvolvimento (Tomasello, 2003; 

Hobson, 2004). 

Além dos estudiosos iniciais terem relatado e ressaltado atenção a este fator sensorial, 

os relatos autobiográficos de pessoas com TEA (Williams, 1998; Grandin & Scariano, 1999) 

foram explorando este ponto, descrevendo detalhadamente suas experiências sensoriais, 

relatando, por exemplo, como sons que não eram percebidos como aversivos para a maioria 

poderiam ser extremamente irritantes, causando uma desordem no funcionamento global, sendo 

citado frequentemente como uma explicação para comportamentos que aparentemente não 

tinham um sentido. 

Dos primeiros relatos até então muito se pesquisou e evidências foram acumuladas ao 

passar dos anos para apoiar a recente mudança no critério diagnóstico do DSM-5, com a 

inclusão de problemas sensoriais, como apontam Wing, Gould e Gillberg (2011). Algumas 

evidências têm a ver com primeiro: a grande quantidade estatística (aproximadamente 90%) de 

indivíduos com TEA exibindo vários problemas sensoriais (Rogers & Ozonoff, 2005; Leekam, 

Nieto, Libby, Wing, & Gould, 2007; Ben-Sasson, Hen, Fluss, Cermak, Engel-Yeger, & Gal, 

2009). Segundo, vários estudos têm colhido evidências de reações sensoriais atípicas em 

crianças com 12 meses de idade, que mais tarde foram diagnosticadas como TEA (Osterling & 

Dawson, 1994; Baranek et al, 1999). Por último, problemas sensoriais se apresentam durante 

todo o percurso da vida de indivíduos com TEA (Billstedt, Gillberg, & Gillberg, 2007). 

O objetivo deste capítulo, portanto, é apresentar o que se sabe sobre problemas 

sensoriais no TEA. Em um primeiro momento, será feita uma revisão das principais pesquisas 

científicas que tem como foco de estudo a investigação da atividade sensorial atípica. Ao final, 

serão acrescentados a essas evidências os relatos autobiográficos que detalham e chamam 

atenção para uma experiência alterada e os impactos que podem haver na vida diária, como 

consequência de um déficit sensorial. 

 

2.2.1. Pesquisas Científicas 

Certas peculiaridades sensoriais já apareciam nos relatos detalhados de Kanner (1943), 

ele citou a “intrusão” que certos barulhos podiam provocar na criança, assim como balanço, 
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brinquedos mecânicos, ou até o vento, em certas ocasiões, poderia acarretar em um ataque de 

pânico. Asperger (1944) explorou a noção de hipersensibilidade e hiposensibilidade, atentando 

ao fato de que algumas crianças tinham um desprazer específico em determinado canal sensorial 

e poderiam, ao mesmo tempo, não dar resposta nenhuma à estímulos intensos em outro canal, 

porém foi cuidadoso não generalizando os tipos de respostas sensoriais que poderiam ser dadas 

por uma mesma criança. Apesar dos dois pesquisadores terem relatado em seus estudos esses 

comportamentos que atualmente seriam considerados sintomas sensoriais, nenhum dos dois 

formulou hipóteses acerca disso. 

Se faz importante, antes de seguir com os relatos de pesquisas, apresentar os perfis 

sensoriais que começaram a aparecer na literatura do autismo, baseado na nosologia proposta 

para desordens do processamento sensorial. Os padrões sensoriais são: hiperresponsividade 

(comportamento super reativo ao estímulo sensorial), hiporresponsividade (comportamento de 

baixa reatividade ao estímulo sensorial) e buscador de sensações (fascinação/necessidade por 

certos estímulos). 

Algumas hipóteses começaram a ser pensadas acerca do autismo e dos fatores sensoriais, 

como, por exemplo, Hutt, Hutt, Lee e Onsted (1964) entendiam que a criança com TEA 

possuiria um déficit no sistema de modulação do estado de ativação, experimentando um estado 

aumentado de ativação, o que desencadearia os comportamentos encontrados no autismo. A 

estereotipia, portanto, serviria para se autorregular, impedindo que fosse estimulado demais.  

As pesquisas se tornaram mais estruturadas conforme o tempo passou e dados mais 

substanciais foram aparecendo. Em 2004, Harrison e Hare, encontraram uma porcentagem de 

70% a 80% de crianças com TEA que apresentavam algum tipo de anormalidade sensorial. Em 

2005, Baranek, David, Poe, Stone, & Watson encontraram uma prevalência de 69% de sintomas 

sensoriais atípicos em crianças avaliadas e um ano mais tarde Miller (2006) encontrou um 

resultado similar, com 78% desses sintomas em autistas de alto funcionamento. Tomcheck e 

Dunn (2007) obtiveram resultados dos mais altos, com prevalência de problemas sensoriais em 

95% das crianças avaliadas.  

Apesar dos déficits sensoriais não serem fenômeno exclusivo do TEA, a frequência com 

que ocorre neste grupo é muito mais alta do que em outros. Para comprovar isso, um estudo 

comparativo com outros grupos de crianças (com atraso no desenvolvimento, prejuízos de 

linguagem e desenvolvimento típico) mostrou no grupo TEA 90% das crianças apesentavam 

problemas sensoriais, em comparação com 35% das crianças dos grupos controles. Mostrou 

também que uma importante diferença do grupo controle para o TEA é que neste último os 
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indivíduos tendem a apresentar anormalidades sensoriais em mais de uma modalidade sensorial 

(Leekam, Nieto, Libby, Wing & Gould, 2007).  

O processamento sensorial como um todo foi alvo de investigação também. Em uma 

pesquisa realizada em 2008 (Baker, Lane, Angley & Young, 2008) 82% das pessoas do grupo 

TEA tinham algum grau de dificuldade de processamento sensorial, sendo que esse prejuízo foi 

encontrado em mais de uma área sensorial ao mesmo tempo. Ainda foi encontrada uma 

correlação entre fraca habilidade de processamento sensorial e altos graus de problemas 

comportamentais e/ou emocionais. Em concordância e seguindo a mesma linha de pesquisa, 

Lane, Young, Baker, & Angley (2010) encontraram evidências de ocorrência de extremos 

responsivos em diferentes canais sensoriais presentes na mesma criança, no caso desta pesquisa 

a maioria dos indivíduos tinha uma hiperresponsividade no domínio auditivo e uma 

hiporresponsividade no geral, o que seria indicativo de um processamento sensorial falho, 

segundo Ben-Sasson e colaboradores (2007). Ainda foram associados padrões desta disfunção 

de processamento com as características clínicas do autismo, como uma inter-relação na falha 

da comunicação e o déficit no processamento sensorial.  

Há estudos indicando que esses comportamentos já se evidenciam desde bem cedo no 

desenvolvimento, aproximadamente dos 9 aos 12 meses de idade, desde hipersensibilidade ao 

toque no primeiro ano de vida (Dawson, Osterling, Meltzoff & Kuhl, 2000) até a falha de bebês 

em se orientar por estímulo visual, aumentando a exploração oral dos objetos com aversão ao 

toque (Baranek, 1999). 

No que se refere à uma visão mais prospectiva, pesquisas que se focam nesses sintomas 

à longo prazo, mostram que essas respostas sensoriais incomuns tendem a aparecer com maior 

frequência na infância do que na idade adulta (Baranek, Foster & Berkson, 1997). Há ainda 

evidências de que pessoas com TEA têm a tendência em, ao se tornar adulto, ter os sintomas 

do déficit sensorial mais controlados ou mais amenos (Kern et al., 2007) o que se confirma nos 

relatos de pais e cuidadores. Silver e Rapin (2012) argumentam que o padrão de sensorialidade 

possa mudar conforme a entrada na vida adulta, ou seja, geralmente há um padrão de 

hiporresponsividade no bebê e na fase da infância, e uma hiperresponsividade e busca sensorial 

no adolescente e no adulto. 

A importância da autorregulação também aparece nas pesquisas de modulação, 

indicando que elas podem estar relacionadas com os sintomas do autismo. Por exemplo, se uma 

criança não consegue manter seus sinais de vigília/sono apropriados (provenientes dos sistemas 

simpáticos e parassimpático) para as atividades do cotidiano, ou seja, se ela não consegue 

manter um estado de alerta quando necessário, uma atividade relativamente simples se torna 
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muito complicada. Desta forma, a homeostase não é alcançada pela criança, deixando todo o 

sistema fisiológico confuso e com pouca energia sobrando à criança para realizar tarefas 

necessárias (Miller, 2006). Essa habilidade é aprendida desde bebê, em eventos como 

alimentação e auto conforto. Conforme a criança vai se desenvolvendo, mais complexa essa 

tarefa vai ficando, como por exemplo, autorregulação ligada à processos de atenção, 

comportamento e resposta emocional adequada em relação ao contexto (Posner e Rothbart, 

2009). 

 Entendendo que as relações primárias são a base do desenvolvimento emocional, social 

e cognitivo, elas precisam de um sistema regulatório em bom funcionamento. Portanto, se há 

um atraso neste campo, provavelmente haverá um atraso ou desvio no desenvolvimento de 

habilidades sociais (Silva e Schalock, 2012). Inclusive, foi criado e validado um instrumento 

pelas autoras recém citadas, Silva e Schalock, chamado “Sense of Self-Regulation Checklist” 

(Lista de Checagem dos Sentidos e da Autorregulação) que apontou uma prevalência de 96% 

de sintomas sensoriais e de 98% de sintomas de autorregulação. As pesquisadoras defendem 

que esses sintomas são, na verdade, parte integrante do autismo e não só sintomas secundários. 

Quanto aos comportamentos repetitivos e estereotipados, pesquisadores também 

tentaram avaliar possíveis correlações deste fator com um processamento sensorial inadequado. 

Um estudo verificou que as crianças com TEA que tinham muitos comportamentos restritos e 

repetitivos, também eram as que apresentavam mais problemas sensoriais (Chen, Rodgers e 

McConachie, 2009). A mesma relação foi verificada em um subgrupo de uma população de 

crianças e adolescentes com TEA (Gabriels et al., 2008) e até mesmo em crianças de alto 

funcionamento (Boyd et al., 2009). Parece ainda haver uma assimilação mais específica entre 

hiperresponsividade e comportamentos ritualísticos (Boyd et al., 2010). Há autores que tentam 

explicar a correlação: seria uma tentativa do indivíduo com TEA em aliviar o estresse causado 

pela desordem sensorial executando comportamentos fixos de forma repetida para que a atenção 

ficasse voltada essencialmente naquela tarefa, sem deixar que o desconforto do déficit sensorial 

tomasse conta. Foi feito um paralelo com pessoas que tem TOC (Transtorno Obsessivo 

Compulsivo) no qual o comportamento ritualístico tem muito a ver com a ansiedade gerada 

pelos pensamentos obsessivos, desta forma a repetição comportamental seria uma espécie de 

mecanismo compensatório para reduzir a ansiedade. O controle da situação (falar sempre sobre 

a mesma coisa, rigidez de rotina), movimentos estereotipados seriam, então, uma tentativa de 

modulação da ansiedade advinda de um processamento sensorial atípico (Joosten e Bundy, 

2010). 
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Características sensoriais atípicas também foram associadas à pouca participação em 

atividades da comunidade (Hochhauser and Engel-Yeger, 2010) reforçando padrões de 

comportamentos antigos e restritos, reduzindo as oportunidades para aprendizado de novos 

repertórios de comportamentos e generalização de atividades. É o caso de padrões 

hiperresponsivos e manutenção de atividades dentro de casa e pouca atividade fora dela (Little, 

Ausderau, Sideris, Baranek, 2015). 

Pode-se perceber então, que a disfunção sensorial promove comportamentos 

estereotipados quando causa a desregulação interna e também quando promove a manutenção 

de padrões restritos já estabelecidos por evitação (do próprio indivíduo com TEA ou de 

cuidadores) de novas situações pela carga sensorial (Schaaf, Toth-Cohen, Outten, Johnson, 

Madrid, 2011) 

No que diz respeito aos prejuízos de cunho social e comunicativo, encontrou-se uma 

correlação entre comprometimento sensorial e social. Os autores argumentam uma possível 

explicação para esse resultado; as comunicações sociais envolvem muitos dados sensoriais ao 

mesmo tempo que precisam ser percebidos como parte integrante de um evento para ter sentido, 

sendo este o trabalho do processamento sensorial, que no caso estaria falho (Hilton, et al., 2010). 

Foi visto que uma das consequências de percepções alteradas eram comportamentos ansiosos, 

que impactam a empatia social ou autoconceito (Ben-Sasson, 2009), ao exemplo da forte 

associação entre hiporresponsividade e depressão em crianças com síndrome de Asperger 

(Pfeiffer, et al., 2005). Outro estudo mostrou uma possível correlação entre perfis sensoriais 

hiporresponsivos e buscadores de sensações com prejuízos nas habilidades sociais e 

comunicativas, em crianças com TEA (Gay, Watson, Baranek, Poe & Boyd, 2008).  

Ainda na linha de pesquisas envolvendo déficit sensorial e habilidades sociais e de 

comunicação, alguns estudos encontraram relações fortes entre falha na modulação 

olfativa/gustativa e prejuízo nas habilidades comunicativas/sociais (Lane, Young, Baker e 

Angley, 2010; Hochhauser e Engel-Yeger, 2010). O estudo de Hilton e colaboradores (2010), 

que também encontrou resultados semelhantes, mostra que essa associação se dá, pois, o olfato 

é importante fator regulador e controlador de vários comportamentos sociais em mamíferos, 

podendo elucidar importante implicações na associação entre autismo e o déficit sensorial 

desses sentidos proximais. Sendo justamente a sensibilidade a esses sentidos proximais os mais 

comuns na população de crianças com TEA, os diferenciando de grupos com atraso de fala e 

outros distúrbios do desenvolvimento (Leekham et al., 2007) 

A questão alimentar também foi foco de estudo. A seletividade que algumas pessoas 

com TEA têm em relação à comida, pode ser investigada em vários fatores como: cheiro, sabor, 
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textura, cor, etc. Poderia haver um baixo limiar de sensações do sistema tátil/oral em relação à 

crianças que são seletivas em questão da textura (Bandini, et al, 2010). Tal restrição alimentar 

pode contribuir, entre outros fatores para problemas gastrointestinais e deficiências nutricionais 

(Silver e Rapin, 2012), podendo os deixar mais fracos e irritadiços.  

Um estudo recente mostrou as primeiras evidências de um padrão sensorial incomum 

em mães de indivíduos com TEA (Uljarevic, Prior, Leekam, 2014), o que pode ser um 

interessante indicador para elucidar a contribuição de fatores genéticos ou ambientais para a 

manifestação de déficits sensoriais, havendo a necessidade de mais pesquisas aprofundadas 

neste assunto. 

Há uma linha de discussão sugerindo que os sintomas sensoriais poderiam ser 

categorizados como déficits primários do autismo, já que o mundo é explorado e vivido através 

dos canais sensoriais, especialmente nos primeiros anos de vida (Baranek, Parham, & Bodfish, 

2005; Rogers & Ozonoff, 2005; Iarocci & McDonald, 2006). Como há evdiências mostrando 

que respostas sensoriais atípicas ocorrem desde o início da infância (Ben-Sasson et al., 2007), 

o processamento sensorial acabaria impactando todo o desenrolar do desenvolvimento, sendo 

um deles a evitação de atividades que sobrecarregam o sistema sensorial, afetando a relação 

com seus pares e consequentemente seu processo de desenvolvimento global. 

Muitos estudos mostram resultados que, algumas vezes, são heterogêneos. É importante 

notar que, ao levar em conta um espectro muito variado alguns fatores podem influenciar, como 

idade e severidade dos sintomas, bem como diferenças em como foi estruturada a tarefa 

requerida. Trabalhos de revisão de literatura tendem a mostrar que cada vez mais as evidências 

se tornam robustas, principalmente no campo da integração multissensorial, com foco no 

processo de acuidade temporal (Bebko et al., 2006; Foss-Feig et al., 2010; de Boer-Schellekens 

et al., 2013; Kwakye et al., 2010; Stevenson et al., 2014) relacionando o impacto que tais 

déficits podem causar nos principais sintomas do transtorno como atraso da fala e a dificuldade 

em aprender emoções (Marco et al., 2011; Wallace e Stevenson, 2014; Stevenson, Segers, 

Ferber, Barense e Wallace, 2014). 

 

2.2.2 Relatos Autobiográficos 

 “Se os pesquisadores quiserem saber como é ser uma das muitas, muitas pessoas que 

vivem em uma realidade sensorial alternativa, terão que perguntar a eles” (Grandin e Panek, 

2013) 
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Uma vez postas as principais e mais atuais pesquisas científicas que se voltaram a 

estudar esse fenômeno atípico sensorial e suas correlações com os sintomas principais do 

autismo, serão agora expostos os relatos autobiográficos de pessoas com TEA que, de certa 

forma, acabaram trabalhando como indicadores de áreas que se encontravam mais prejudicadas 

e/ou impactantes no dia a dia de quem tem TEA.  

A quantidade de relatos que apontaram e continuam apontando para essa questão é 

significativa. O destaque segue especialmente para Temple Grandin, uma autista de alto 

funcionamento, Ph.D. em comportamento animal, nascida no final da década de 40 quando 

ainda não se sabia quase nada sobre o autismo ou formas de tratamento, sofrendo em demasia 

com seus distúrbios sensoriais, criou a “máquina do abraço” em sua adolescência para dar conta 

de um forte déficit sensorial (Grandin e Scariano, 1999). Vendo como sua irritabilidade e 

concentração, dentre outros aspectos da sua vida melhoravam, se tornou uma defensora no 

reconhecimento de tal assunto, ainda hoje palestrando e escrevendo livros que se voltam a 

chamar atenção dessa característica no transtorno. 

Grandin (2011) ainda esclarece que problemas sensoriais não são exclusivos a pessoas 

com TEA, neurotípicos também podem vivenciar, como, por exemplo, aversão a unhas 

arranhando um quadro, dores de cabeça quando cheiram um perfume muito forte ou cheiro de 

gasolina, ou até uma sensibilidade auditiva assim que acordam. A diferença é que a frequência 

e o impacto em indivíduos com TEA é, geralmente, muito maior. Um barulho alto que não 

incomodaria a maioria das pessoas pode doer aos ouvidos de uma pessoa com TEA como a 

broca do dentista quando atinge um nervo. A autora continua chamando atenção para a 

variabilidade sensorial entre indivíduos com TEA e também no próprio indivíduo. 

Apesar de problemas sensoriais poderem ocorrer na população neutorípica, continua 

sendo mais frequente naqueles diagnosticados dentro do TEA. E devido a isso ela tenta chamar 

a atenção de pesquisadores para a urgência do problema no processamento sensorial.  Temple 

argumenta que, a maioria dos autores são normais, seres sociáveis, assim, faz mais sentido 

buscarem socializar os indivíduos com TEA ou pesquisar sobre teoria da mente. Seria mais 

difícil para eles se imaginarem no mundo com todos os seus sentidos alterados, algo muito mais 

distante da realidade por eles vivida. Ela considera esses aspectos sociais importantes, porém 

argumenta que são secundários no sentido que é impossível querer que alguém aprenda 

reconhecimento de emoção quando essa pessoa não suporta estar em um restaurante, por 

exemplo. Chega a brincar quando diz que se para as pessoas com TEA falta teoria da mente, 

faltaria para alguns pesquisadores “teoria do cérebro” (Grandin e Panek, 2013). 



42 

 

Como forma de entender um pouco como é o mundo percebido por alguns indivíduos 

com TEA com disfunção no processamento sensorial, serão postos ao longo desse capítulo 

trechos escritos por eles, retirados de livros ou artigos publicados. Alguns exemplos de relatos 

autobiográficos serão expostos como forma de ilustrar e compreender melhor as nuances de 

cada experiência, que, ainda que se encontre em alta concentração dentro do espectro, é muito 

subjetiva. Os tipos de experiência sensorial a seguir são só alguns das muitas categoriais 

sensoriais existentes.   

Problemas de modulação dos sentidos são encontrados frequentemente em relatos.  

“Minha audição é como ter um aparelho auditivo com o controle do volume preso no 

‘muito alto’. É como um microfone aberto que capta tudo. Eu tenho duas opções: deixar o 

microfone ligado e ser invadida com sons, ou desliga-lo” (Grandin, 1992).                                                                                                                                                                                                                                                                          

Há ainda relatos de hipersensibilidade dos sentidos: 

“Eu era hipersensível à textura da comida, eu precisava tocar em tudo com meus dedos 

para saber como eles eram antes de botar na minha boca. Eu realmente odiava quando 

a comida tinha coisas misturadas, como macarrão com vegetais ou pão com recheio 

para fazer sanduíches. Eu não poderia nunca, nunca botar isso na minha boca. Eu sabia 

que se fizesse eu passaria muito mal”. (Sean Barron, citado em Bogdashina, 2003) 

“Algumas vezes quando as crianças falavam comigo eu mal escutava, outras vezes elas 

soavam como um tiro”. (White e White, 1987) 

 “Passar uma escova pelo meu cabelo parecia como se alguém estivesse arrancando meu 

cabelo, fio por fio. ” (Fleischmann e Fleischmann, 2012, p. 361) 

“Eu também era muito sensível ao toque; eu sentia anáguas ásperas me roçando como 

lixas rasgando minha pele. Uma criança não tem como funcionar em uma sala de aula vestindo 

uma roupa íntima que pareça estar forrada de lixa”. (Grandin, 2000) 

Encontra-se também em um indivíduo, diferentes tipos de padrão responsivo à estímulos 

- hiperresponsivo ou hiporresponsivo - para diferentes canais sensoriais  

“Por mais que eu amasse mastigar coisas ásperas e porosas, eu frequentemente achava 

impossível sequer tocar em alguns objetos. Eu odiava coisas rígidas, acetinadas, 

ásperas, coisas que me apertavam muito. Pensar nelas, imaginar elas, visualizar elas, 

qualquer hora que meus pensamentos as encontravam, calafrios e arrepios e um 

sentimento de mal-estar vinham em seguida” (Willey, 1999, p.26)  

Há também indivíduos com TEA que apresentam uma maior vulnerabilidade à 

sobrecarga sensorial: 
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“O som afiado e luzes muito claras eram mais que o suficiente para sobrecarregar meus 

sentidos. Minha cabeça ficava como que apertada, meu estômago ficava agitado e a pulsação 

do meu coração ficava irregular até eu achar uma zona segura”. (Willey, 1999, p.21-22) 

“Da maneira que eu entendo, minha mente trabalha de forma diferente da maioria das 

pessoas. Quando eu vejo algo, eu tiro uma foto daquilo e isso fica na minha cabeça. É 

por isso que eu tenho dificuldade em olhar para as faces das pessoas. Quando eu olho 

para alguém eu tiro mais de mil imagens do rosto daquela pessoa em menos de um 

minuto. Agora pense o meu cérebro como uma câmera digital. Quanto mais eu olho 

para a face de alguém, mais fotos eu tiro. Por eu tirar tantas fotos, meu cérebro, ou 

como no meu exemplo, a câmera fica cheia. Eu não sou mais capaz de processar as 

fotos ou imagens e eu sou forçada a me virar. É por isso que na maioria dos TEA, 

você verá seus olhos vagando ou virando o rosto em uma direção diferente quando 

você estiver falando com ele”. (Fleischmann e Fleischmann, 2012, p. 365) 

Já para Donna Williams, esse limiar da sobrecarga pode aumentar conforme a idade e o 

tipo de estímulo, permitindo à pessoa processar as informações de forma mais adequada: 

“Quando eu era pequena, meu limiar para processar blah-blah era de apenas alguns 

segundos. Com aproximadamente 10 anos meu limiar passou a ser de 5 a 10 minutos. 

Da adolescência até meus vinte e poucos anos esse limiar era de 15 minutos a meia 

hora. Hoje é de aproximadamente 45 minutos. Em um ambiente mais agradável esses 

limiares podiam ser ainda mais altos”. (Williams, 1996) 

Um pouco mais raro, há relatos que evidenciam sinestesia, ou seja, quando uma 

modalidade sensorial provoca a percepção simultânea em outra. Daniel Tammet em seu livro 

escreve quase toda sua experiência evidenciando e descrevendo de forma muito refinada as 

sensações vividas. Mostra uma capacidade ímpar para fazer contas que envolvem muitas casas 

numéricas e consegue responder de forma rápida, pois, como explica em seu livro, a forma de 

pensar é diferente: ele agrupa números em cores e/ou formas e quando multiplica, por exemplo, 

emerge um terceiro formato distinto que corresponde ao número correto do resultado da 

operação.  Ele começa o livro assim: 

“Eu nasci no dia 31 de janeiro 1979 – uma quarta-feira. Eu sei que era uma quarta 

feira, porque a data é azul na minha cabeça e quartas-feiras são sempre azuis, como o 

número nove ou o som de vozes altas discutindo. Eu gosto da data do meu aniversário, 

pelo modo como eu consigo visualizar a maior parte dos números de forma redonda 

e suave, similar com seixos na praia” (Tammet, 2007) 

E explica como os números conseguem ajudar nas relações interpessoais 

 “Às vezes as pessoas que eu conheço pela primeira vez me lembram de um número em 

particular e isso me ajuda a ficar confortável perto delas”. (Tammet, 2007) 
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Grandin (2011) atenta ao fato das consequências ao aprendizado que essas sensações ou 

processamentos atípicos podem trazer, principalmente em casos de sobrecarga sensorial, pois 

podem fazer com que a visão e audição se fechem completamente como um mecanismo de 

defesa para que não entre mais informação, resultando em uma homeostase do sistema. Ela 

junto com outros indivíduos com TEA, afirmam em seus relatos, que os problemas sensoriais 

são as questões mais desafiadores no dia a dia.  

É importante pontuar, que em seu último livro, The Autistic Brain (Grandin e Panek, 

2013), no capítulo Hiding and Seeking, Temple questiona certos padrões sensoriais, se eles 

estariam sendo retratados de forma válida, afinal são categorizados por pessoas que estão de 

fora, quando a percepção é de cunho subjetivo. Ela analisa o relato de dois autistas não-verbais 

(Carly Fleischmann e Tito Mukhopadhyay) que acabam por reforçar sua ideia de que existiria 

uma diferença entre como o problema sensorial parece externamente e como ele é processado 

internamente. Escreve que seria como se houvesse o “eu pensante” e o “eu agente”, onde o “eu 

pensante” tem noção das coisas que acontecem ao seu redor, mas devido à uma confusão dos 

sentidos e a falta de regulação deles, o “eu agente” reagiria de maneira disfuncional. Por 

exemplo, no relato de Carly ao descrever uma conversa em uma cafeteria: 

“Para mim isso é um caso diferente. A mulher que limpa nossa mesa deixa um cheiro 

de perfume muito forte e meu foco se move. Então a conversa acontecendo atrás do 

meu ombro esquerdo vinda da mesa atrás da nossa entra em jogo. A parte áspera da 

minha manga esquerda roça para cima e para baixo no meu corpo. Isso começa a 

prender minha atenção, conforme os apitos e barulhos da cafeteira se misturam com 

os diferentes sons ao meu redor. A imagem da porta abrindo e fechando na frente da 

loja me consome completamente. Eu perdi a conversa, principalmente o que a pessoa 

na minha frente está falando...Eu me encontro apenas escutando palavras estranhas” 

(Fleischmann e Fleischmann, 2012, p. 362) 

Carly se mostra bem consciente do que está acontecendo, no entanto, suas opções de 

comportamento são duas possíveis: se fechar em seu mundo para não lidar com tantos estímulos 

ao mesmo tempo, ou se engajar no ambiente e ter um ataque nervoso por não conseguir ter um 

processamento sensorial adequado. Dois comportamentos distintos, duas possíveis 

classificações sensoriais diferentes (hiporresponsivo e hiperresponisvo), na verdade são duas 

reações provenientes de uma mesma causa: sobrecarga sensorial.  

O que Temple Grandin parece querer passar é que o tipo hiperresponsivo e 

hiporresponsivo estão relacionados ao comportamento expresso, e não à capacidade interna da 

pessoa ou do “eu pensante”. A autora levanta questionamentos da importância do auto-relato 

para disfunções sensoriais, que são de cunho subjetivo, e, portanto, uma observação objetiva 
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nesse caso encontra certas limitações. Também põe em foco a necessidade de incluir relatos de 

autistas não-verbais, pois havendo somente as percepções de autistas de alto funcionamento o 

resultado não se torna representativo. Inclusive, aponta que nessa parcela mais comprometida 

pode-se encontrar justamente problemas sensoriais mais severos, sendo talvez, eles os 

causadores de um autismo menos funcional.  

Dentro do contexto da intervenção, Temple Grandin (2011) não deixa de destacar o fator 

subjetivo, ou seja, cada pessoa com TEA tem seu perfil sensorial, nem todos são iguais. 

Compara sua experiência à de Dona Williams: para Grandin uma intervenção mais intrusiva foi 

o que funcionou, no caso uma professora pegando em seu queixo enquanto falava. Mas para 

Williams isso teria sido desastroso, a existência do pareamento do estímulo tátil com auditivo 

seria demais, acarretando em uma sobrecarga e, consequentemente, uma falta de controle e 

atenção. Donna aprende através de um canal sensorial somente: ou ouve, ou olha, se fizer os 

dois ao mesmo tempo o processamento sensorial não será possível. Essa ideia não somente é 

verificada por pessoas com TEA e também encontra respaldo em pesquisas (Kern et al., 2006) 

Temple Grandin, portanto, atenta à uma abordagem flexível onde os pais e professores 

possam “ler” as pistas de cada indivíduo de forma única, montando seu perfil sensorial. Nesse 

sentido, quanto mais pesquisas na área mais dados para a criação de ferramentas que possam 

determinar um perfil mais preciso ajudando os indivíduos com TEA na realização de tarefas e 

no constante desenvolvimento. 

 

 

2.3 TEA: Vida Adulta e seus Desafios 

 

A maioria dos estudos no autismo atualmente tende a focar na infância, especialmente 

no início dela, já que a intervenção precoce mostra um prognóstico muito favorável na evolução 

das habilidades do indivíduo, trazendo-o para um funcionamento mais próximo do típico, 

estando mais adaptado a seu meio. Poucos estudos, no entanto, se voltam para a fase adulta dos 

indivíduos com TEA, que envolve desafios e peculiaridades específicos, havendo poucos dados 

para se respaldar em intervenções na população adulta. Ainda vale ressaltar que de acordo com 

o CDC (Centers for Disease Control and Prevention) a prevalência do autismo subiu na 

população, apesar de grande discussão acerca do tema (Waterhouse, 2008); em 2008 a 

estimativa se encontrava em 1 a cada 88 crianças, atualmente os números são de 1 a cada 68, 

um aumento de quase 30%. Com tamanho aumento de crianças sendo diagnosticadas, há de se 

pensar que eles constituirão mais tarde a população adulta e precisarão ter um apoio específico. 
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Por fim, a fase adulta e suas necessidades é uma das áreas recomendadas no artigo de Damiano, 

Mazefsky, White e Dichter (2014) como direção futura para pesquisas no autismo. 

Entendendo que o instrumento Sensory Perception Quotient é voltado para o público 

adulto, buscando ser uma ferramenta importante para determinar o grau de sensibilidade atípica, 

a fim de auxiliar clínicos na avaliação de necessidade de acomodação sensorial, podendo ter 

um importante impacto no manejo de vida diária desses indivíduos, se faz necessário 

compreender quais são as possíveis situações e desafios desta fase, e como o processamento 

sensorial atípico pode estar envolvido. 

Será posto de forma breve tais questões, objetivando uma visão ampla, até pelo fato de 

haverem poucos dados científicos na área. 

Pesquisas que trabalharam com indivíduos com TEA nessa fase da vida, já evidenciaram 

domínios de maior dificuldade, sendo geralmente: dificuldades sociais (este podendo ser 

quebrado em vários subdomínios, como: habilidades sociais, exclusão social, isolamento, 

bullying, parceiros sexuais/amorosos, controle de raiva); dificuldades ocupacionais (conseguir  

emprego, número de horas/salário, estagnação profissional) e saúde, tanto mental (depressão, 

ansiedade, suicídio) quanto física (abuso sexual) (Stoddart, 1999; Howlin, 2000; Tantam, 2000; 

Berney, 2004; Howlin et al., 2005; Barnhill, 2007).   

Um estudo foi realizado com o objetivo de descrever o perfil social e de saúde de 

adolescentes e adultos Asperger de uma comunidade do Reino Unido (Balfe, Tantam, 2010). 

Os resultados ajudaram a elucidar de forma mais sistemática o funcionamento psicossocial 

desse grupo. Quase todos os participantes relataram ter passado por bullying e sofrer de 

problemas sociais, havendo maiores dificuldades em: ler as expressões dos outros; responder 

às emoções dos outros e enfrentar mudanças inesperadas. Muitos, portanto, têm uma geografia 

limitada (ir sempre aos mesmos lugares) e se restringiam a frequentar espaços que requerem o 

mínimo de interação social, como, por exemplo, uma biblioteca. Um participante em dez não 

saía para lugar algum. Outros estudos também relataram geografia limitada nesta população 

resultando em uma vida restrita e de isolamento social (Billstedt, Gillberg, Gillberg, 2005; 

Cederlund et al., 2008; Wainscot, Naylor, Sutcliffe, Tantam, Williams, 2008; Madriaga, 2010).  

Ainda no mesmo estudo, um número substancial de relatos apontava a exploração 

financeira e sexual. A independência da vida adulta encontra dificuldades; a maioria mora com 

os pais. Apenas 21% dos indivíduos trabalhavam tendo remuneração, mas mesmo assim com 

ressalvas, pois um estudo prévio mostrou que Asperger trabalham monitorados por um 

supervisor, ficando poucas horas no trabalho e ganhando o mínimo necessário (Eaves, Ho H, 

2008). O fator de ter instabilidade no trabalho é preditivo de depressão. Quanto maior as 
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demandas psicológicas em cima de um indivíduo, havendo poucas recompensas, maior o risco 

de desenvolver ansiedade generalizada (Niedhammer, Malard, & Chastang, 2015). Não houve 

muita surpresa ao se verificar que os problemas de saúde mental têm frequência alta: metade 

relatou ansiedade, 35% se sentiam depressivos, 40% já tiveram pensamentos suicidas e 15% já 

tentaram tirar a própria vida. Agressão e violência também tiveram uma taxa elevada, podendo 

ser causado por problemas de humor (Berney, 2004) e dificuldade em interpretar expressões 

não-verbais, reduzindo empatia e aumentando o sentimento de isolamento (Tantam, 2000). 

Respostas a experiências de serviços sociais e de saúde foram positivas, em um geral.  

Uma área de impacto que chama mais atenção pela urgência é a depressão que se mostra 

presente neste grupo como fator de risco para pensamentos ou tentativas suicidas. A pouca 

evidência empírica sugere que a idealização de suicídio ou a própria tentativa são comuns em 

indivíduos com autismo (Balfe, Tantam, 2010; Raja, Azzoni, Frustaci, 2011; Mayes, Gorman, 

Hillwig-Garcia Syed, 2013; Storch, et al., 2013), porém a experiência de vida dessas idealização 

e/ou tentativas de suicídio, como se compara a outros grupos clínicos e quais os fatores de riscos 

são associados com suicídio em adultos Asperger, ainda não está muito clara.  

Cassidy e colaboradores (2014) encontraram um alto número de idealização de suicídio, 

confirmando os dados prévios, porém com uma prevalência acima da média. Os números de 

idealização foram maiores neste grupo em comparação a outros grupos clínicos e na população 

da Inglaterra em geral. Notou-se também que pessoas com Asperger eram mais propensas à 

idealização ou tentativa de tirar a vida se tivessem depressão, e aqueles que tentaram de fato 

tinham características relacionadas ao TEA relatadas em um nível maior do que aqueles que 

não haviam tentado. A diferença estatística a outros estudos anteriores pode ser explicada pelo 

fato dos participantes só terem recebido o diagnóstico na vida adulta, tendo as características 

inerentes ao TEA (exclusão social, dificuldades em conseguir e/ou manter um 

emprego/relacionamento, potencial acadêmico não aproveitado) agravadas pela falta de suporte 

adequado durante os anos. Assim, o diagnóstico atrasado pode ser outro fator de risco para 

tentativa ou idealização de suicídio. 

Outro artigo (Lawrence, Alleckson, Bjorklund, 2010) investigou também a transição de 

pessoas Asperger para a vida adulta revisando a literatura acerca do tema. Dentre muitos outros 

tópicos, o artigo se propôs a reservar uma parte para dar ênfase à sobrecarga sensorial. É feita 

uma descrição breve sobre o processamento – como ele busca organizar as informações, dando 

sentido ao mundo, mediando os comportamentos que serão dados em resposta – para em 

seguida, refletir nos efeitos de um processamento que não se dá de maneira correta, no caso do 

autismo, impactando diversas áreas, como, por exemplo, interferir na habilidade de tolerar o 
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estresse, se adaptar a mudanças, fazer e manter amigos ou encarar os desafios de participar de 

uma ampla sociedade.   

Temple Grandin, tenta explicar melhor como é viver em uma realidade sensorial 

diferente dos outros (Grandin e Panek, 2013): 

 “E se você recebesse a mesma informação que todo mundo, mas o seu 

cérebro interpretasse de forma diferente? Aí a experiência do mundo a 

sua volta será completamente diferente de todos, talvez até dolorosa. 

Nesse caso você estaria vivendo literalmente em uma realidade 

alternativa – uma realidade sensorial alternativa” (Grandin e Panek, 

2013, p. 70) 

O impacto de uma sensorialidade atípica mostra-se muito forte quando uma associação 

é verificada entre esse fenômeno e pouca funcionalidade adaptativa, comportamental e 

emocional, bem como a severidade dos sintomas básicos do TEA (Baker et al., 2008; Gabriels 

et al., 2008). Há de se entender que esse impacto não ocorre apenas na criança com TEA, mas 

continua a ocorrer durante a fase adulta, na qual mais tarefas são cobradas e poucas intervenções 

ocorrem em prol de uma melhor adaptação.  

As áreas percebidas pelos indivíduos com TEA como centrais ao seu transtorno, em 

uma revisão de literatura com foco em relatos autobiográficos e entrevistas, foram: percepção 

atípica e desregulação emocional (Chamak et al., 2008). Para eles os impactos sensoriais se 

refletiam problemáticos em locais e situações sociais (pessoas próximas a eles ou com luzes 

fortes), com a linguagem (escutar ou ver pessoas falando). Tais dificuldades sensoriais foram 

relatadas como contribuintes ao alto nível de estresse, medo e ansiedade sentida pelos 

participantes. 

Concordante com a pesquisa acima citada, Asperger adultos relataram suas experiências 

sensoriais, que mostram efeitos variados, de curto e longo prazo (Smith & Sharp, 2013). 

Sentiam medo ou raiva da sobrecarga sensorial, querendo escapar ou atacar a fonte de estresse. 

As outras pessoas eram vistas como origem de dificuldade, fosse pela questão sensorial 

(fazendo muito barulho) ou rejeitando os participantes devido à suas dificuldades de 

processamento sensorial. Apesar das experiências não terem mudado durante o período da vida, 

eles foram aprendendo algumas estratégias, que eram basicamente: bloquear os estímulos, 

amortecer a intensidade ou tentar fazer o ambiente mais previsível. O maior efeito de longo 

prazo foi o isolamento social e depressão relacionada. Porém, quando as habilidades sensoriais 
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recebiam atenção de professores ou cuidadores, podiam se tornar facilitadores de longo prazo 

para conseguir empregos específicos. 

A dificuldade na habilidade social se mostra frequentemente impactada por experiências 

sensoriais incomuns e com diversas consequências no desenvolvimento de áreas da vida adulta, 

como, por exemplo, uma apresentação de projeto no trabalho ou habilidade para fazer contatos 

(networking, por exemplo); olhar os outros nos olhos, entender as expressões faciais e responder 

de forma adequada à todas essas “dicas”. Porém, como alguns relatos do capítulo anterior 

apontam, a sobrecarga sensorial devido a tanta informação proveniente da face pode estar 

atuando nessa dificuldade de engajamento social refletindo, portanto, em alguns déficits na 

aprendizagem de habilidades sociais como regulação da voz, leitura das expressões corporais, 

diferentes tipos de comportamento para diferentes ambientes, etc. (Hilton, et al., 2010). 

Indivíduos com TEA adultos relataram que cheiros, sons e luzes fortes podiam ser tão 

sensorialmente esmagadoras que se tornava muito difícil manter o foco nas interações sociais 

ou em qualquer outra coisa (Griffith et al, 2011). Como consequência de uma experiência 

sensorial atípica, os indivíduos com TEA relataram que, além das dificuldades na habilidade 

social, percebiam uma rejeição dos outros, fator que corrobora para um isolamento a longo-

prazo (Smith & Sharp, 2013) 

A rigidez de comportamento em muito se reflete à uma geografia limitada, sendo 

geralmente indo a lugares com pouco contato social, ou acabam por não sair à lugar algum - 

aumentando o isolamento. Pode-se pensar em alguns motivos sensoriais para tal fato, como a 

combinação sensorial do ambiente e das pessoas, produzindo uma possível sobrecarga. 

“Socializar é impossível se seus ouvidos doem devido à um som normal em teatros, eventos 

esportivos, ou ruas movimentadas” (Grandin, 2006). A sensibilidade tátil e visual foi 

relacionada com comportamentos anti-sociais em indivíduos com TEA (Baker et al., 2008), 

sendo também relatado por eles que as situações sociais eram vistas como estressantes pela 

sobrecarga sensorial e, como consequência, era evitada (Smith & Sharp, 2013). Talvez um 

ambiente acomodado sensorialmente pudesse facilitar o contato social da pessoa com TEA.  

Como anteriormente visto, os comportamentos restritos e repetitivos, podem ocorrer 

como forma de auto-regulação para se acalmar do estresse sensorial (Joosten e Bundy, 2010) 

continuando a ser mecanismo de compensação atuante na vida adulta como mostra Smith e 

Sharp (2013). O que esses autores também apontam, é que nem sempre a sensibilidade sensorial 

acarreta fatores negativos, em alguns casos aparecia como fator de fascinação por certos 

estímulos (que lhes proporcionavam prazer), e se fossem identificados e trabalhados, poderiam 

ser usados como hobbies e atividades ocupacionais, como trabalho.    
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No ambiente de trabalho o aproveitamento de tempo e de produção podem não ser tão 

bons por algumas questões sensoriais. Grandin (2011) percebe frequente sensibilidade visual e 

auditiva e dá dicas para essas questões. O canal visual envolve sensibilidade à: lâmpadas 

fluorescentes, que por algumas pessoas com TEA perceberem as tremulações de luz o ambiente 

pode brilhar intensamente, podendo ser prevenido por uma troca para lâmpada incandescente; 

o uso de laptop ao invés do monitor no estilo tela de televisão; contraste da impressão no papel 

branco, pode ser reduzido se impresso em papel de cores pasteis. O auditivo incorpora o som 

ambiente de uma fábrica ou do escritório, podendos ser evitado ao ser relocado para um local 

mais quieto ou com o uso de fones ou plugs de ouvido, que precisam ser removidos ao final do 

dia, do contrário só aumentarão a sensibilidade auditiva. A autora também chama atenção para 

as instruções que os superiores passam: elas podem não ser percebidas pelo melhor canal 

sensorial: ao invés de falada, poderiam ser escritas por e-mail, com o maior nível de 

objetividade possível. Se a informação não for compreendida da melhor maneira pelo indivíduo 

com TEA poderá parecer que há negligência quando na verdade a informação não conseguiu 

ser processada corretamente. 

A ansiedade também muito frequente pode estar associada, em alguns casos, a reações 

inesperadas de barulhos que devido à uma sensibilidade maior das pessoas com TEA, podem 

soar como um tiro - como relatado no capítulo anterior – resultando em uma resposta fisiológica 

imediata. O processamento sensorial atípico foi considerado fonte de confusão, estresse e dor 

pelos indivíduos com TEA (Cesaroni & Garber, 1991; Jones et al., 2003; Chamak et al., 2008). 

Pode ocorrer um ciclo vicioso chamado Avalanche Sensorial, na qual o alto nível de estresse 

aumenta a sensibilidade, que por sua vez causa altos níveis de estresse e por aí em diante (Smith 

& Sharp, 2013), o que se associa a pesquisa feita por Green e Ben-Sasson (2010) na correlação 

entre uma resposta sensorial hiperreponsiva e ansiedade em crianças com TEA. A falta de 

controle do ambiente provoca ainda mais agitação, principalmente se este for um lugar novo, 

onde não se sabe que tipos de informações sensoriais esperar. Uma forma de controle seria a 

produção de comportamentos fixos e repetitivos (Joosten e Bundy, 2010), como, por exemplo, 

falar sobre o mesmo assunto ou rigidez de rotina - também colaborando para o pouco contato 

social.  

Entende-se que as áreas de impacto na vida adulta das pessoas com TEA são muito 

complexas e se faz necessário ser dada a devida complexidade que elas merecem, porém, o 

trabalho proposto neste capítulo foi de tentar achar pontos de interseção onde o processamento 

sensorial poderia se encontrar como parte integrante dos problemas que afetam o dia-a-dia do 

indivíduo. De acordo com os relatos, a consistência de resultados em pesquisas científicas e o 



51 

 

novo subcritério sensorial no DSM-5, aos poucos, pode-se começar a entender os mecanismos 

inerentes aos sintomas do TEA, onde uma sensibilidade atípica se mostra cada vez mais 

presente.  

A partir de alguns entendimentos que começam a aparecer, novos caminhos podem 

surgir para uma compreensão maior da vida adulta, promovendo intervenções mais específicas 

visando uma melhor qualidade de vida para o indivíduo com TEA e sua família. Aliviando 

estresse e permitindo maior funcionalidade, permitindo que sejam mais participativos em sua 

comunidade. Muito pouco se sabe sobre essa fase da vida da pessoa com TEA, comparado ao 

que se sabe sobre a infância. Quanto mais estudos se dedicarem à essa área, mais dados poderão 

servir de respaldo para que haja ações em políticas públicas e sistemas de suporte, tendo em 

vista fatores de alto risco como grande taxa de depressão, ansiedade e pensamentos suicidas, 

como recentes estudos apontam. 

 

2. OBJETIVO 

3.1 Objetivo geral  

Realizou-se a tradução e adaptação cultural do Sensory Perception Quocient (SPQ) para 

a língua portuguesa do Brasil. 

 

3.2 Objetivos específico 

Verificou-se os indicadores de consistência interna da versão traduzida para o português 

do Brasil e adaptada culturalmente do Sensory Perception Quocient (SPQ). 

 

3. MÉTODO 

O tipo de pesquisa a se realizar tem caráter não experimental (baseada em categorias, 

conceitos, contextos ou acontecimentos já ocorridos), transversal (coleta única de dados) e 

descritiva (reporta os dados sobre categorias, conceitos, contextos ou acontecimentos e 

especifica características e perfis de pessoas, grupos ou comunidade) (Sampieri et al. 2010) 

tendo por base o instrumento Sensory Perception Quotient (SPQ). 

4.1 Tradução e Adaptação Cultural 

Visando a realização do projeto, um e-mail foi enviado aos autores do instrumento 

Sensory Percepetion Quotient solicitando a autorização deste, ainda que o questionário tenha 
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sido publicado integralmente em seu estudo de validação (Tavassoli et al, 2014), como 

procedimento ético.  

Os procedimentos adotados para a tradução e adaptação cultural seguiram o método 

proposto por Alexandre e Guirardello (2002). 

1) A tradução foi realizada por tradutora independente com formação em Psicologia, 

Mestre e Doutoranda nas áreas de Saúde e Educação, tendo como idioma nativo o 

português e sendo fluente no idioma inglês. 

2) A retrotradução foi realizada por outro tradutor independente, tendo como idioma 

nativo o inglês e sendo fluente no português do Brasil. Este profissional não teve 

contato com o instrumento original e realizou sua retrotradução a partir da tradução 

feita pela profissional supracitada. 

3) A revisão da tradução foi realizada por um comitê composto pela autora deste 

estudo, por professores do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do 

Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foram comparadas 

todas as questões da versão original com as da tradução e retrotradução. Foram 

reformuladas algumas questões com o objetivo de alcançar uma equivalência 

semântica (de significado), idiomática (de uso de expressões), conceitual (de 

coerência dos itens) e cultural (de adequação ao contexto da nossa cultura) entre o 

inglês e o português brasileiro, e, assim, tornar as questões mais compreensíveis 

para os participantes. 

4) A versão final, concluída após feitas as reformulações do comitê de especialistas, 

foi aplicada aos participantes a fim de verificar a compreensibilidade das questões 

do instrumento por parte dos participantes. 

5) A avaliação dos valores das pontuações foi feita a partir das instruções do 

instrumento e a verificação da consistência interna foi obtida pelo alfa de Cronbach, 

através do cálculo da variância das categoriais e da variância dos escores brutos.  

 

4.2 Participantes 

Foram recrutados 87 participantes, com idade mínima de 18 anos. 

Os critérios de exclusão foi condição psiquiátrica conhecida para o grupo GC.  

 

Parte dos participantes foram recrutados na Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

alunos do primeiro período de psicologia e do curso de Pós-Graduação em Distúrbios do 
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Desenvolimento da mesa faculdade. Outra parcela dos participantes foi recrutada na faculdade 

IBMR no Rio de Janeiro, bem como amigos e conhecidos da pesquisadora que se propuseram 

a responder o questionário.  

 

4.3 Aplicação do Instrumento 

Conforme descrito no artigo de validação do instrumento Sensory Perception Quotient 

(SPQ) (Tavassoli, Hoekstra, Baron-Cohen, 2014) não há direcionamento específico na 

aplicação. O procedimento de aplicação realizada na pesquisa foi aplicação pessoal, podendo 

ser solicitado ajuda ao pesquisador caso haja alguma dificuldade em relação à leitura e 

interpretação das questões.  

 

4.4 Análise dos Dados 

4.4.1. Avaliação dos valores das pontuações 

As pontuações para cada uma das questões foram obtidas de acordo com o nível de 

concordância ou discordância do participante, utilizando-se a escala Likert, com baixo escore 

indicando alta sensibilidade sensorial:   

- Concordo totalmente = 0 

- Concordo = 1 

- Discordo = 2 

- Discordo totalmente = 3 

 

A partir da pontuação dada a cada uma das 91 questões para cada um dos 87 

participantes, os escores de cada pergunta foram utilizados para verificação da consistência do 

mesmo. O grau de consistência foi mensurado pelo alfa de Cronbach, empregando-se a versão 

comercial 23.0 do programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

 

5. RESULTADOS 

5.1 Tradução e adaptação cultural: análise e comparação de especialistas  

É necessário que as etapas elaboradas para a tradução e adaptação cultural sejam 

respeitadas e seguidas de forma a manter o critério estabelecido. Um dos passos requeridos é a 

comparação entre a versão original, a tradução e a retrotradução. Durante esse processo 

modificações foram feitas no instrumento com alterações de palavras e expressões presentes na 
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tradução e na retrotradução em relação a seus significados, usos, coerência e adequação cultural, 

conforme apresentado no Quadro 1. 

- Na questão 1, a palavra traduzida como notaria foi alterada para perceberia, dado o sentido 

mais abrangente e mais de acordo com o que o teste se propõe. Ainda na questão 1 a expressão 

acrescentasse 5 grãos de sal em meu copo d’água foi substituída por colocasse uma quantidade 

ínfima no meu copo d’água, tendo em vista que seria tarefa muito difícil contar os grãos de sal 

devido seu tamanho, não sendo muito compatível com a realidade e também com a nossa 

realidade linguística, uma vez que essa expressão idiomática não é nossa. Optou-se por trocar 

a palavra acrescentasse por colocasse, pois, acrescentar daria ideia de que já haveria sal no 

copo e estaria acrescentando um pouco mais; 

- Na questão 2, a expressão distinguir pessoas diferentes foi substituída por identificar as 

pessoas, por ter uma compreensão mais ampla e maior coerência com o domínio em que se 

insere a questão; 

- Na questão 3, a palavra notaria foi substituída para perceberia, conforme questão 1. A palavra 

acrescentasse foi substituída por colocasse, conforme questão 1; 

- Na questão 5, a palavra detectar foi substituída por perceber, por se referir de forma mais 

coerente ao que o teste se propõe. Ainda, as expressões o movimento das pás de hélices foi 

substituído por movimento de hélices e em movimento para ligado para conferir mais clareza à 

frase; 

- Na questão 8, a palavra distinguir foi substituída por diferenciar, pois há uma melhor 

aproximação ao contexto brasileiro; 

- Na questão 9, a palavra aguentar foi substituída por tolerar, já que aguentar passa a ideia de 

poder suportar além da dor; 

- Na questão 10, a expressão passar por e por exemplo foram retiradas visando dar mais clareza 

e objetividade à frase; 

- Na questão 11, a palavra teria foi substituída por tenho e esfrie por esfriar, para dar mais 

coesão ao sentido da frase; 
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- Na questão 12, a palavra detectar foi substituída por perceber, conforme questão 5. A 

expressão o controle de intensidade fosse alterado um nível foi alterada para a intensidade 

mudasse um pouco, pois se adequada melhor ao contexto cultural brasileiro; 

- Na questão 13, a palavra detectar foi substituída por perceber, conforme questão 5. Retirou-

se a palavra claramente dentro da expressão claramente em uma noite escura, pelo sentido de 

ambiguidade que poderia surgir, deixando assim, a frase mais clara e objetiva; 

- Na questão 14, a palavra acrescentasse foi substituída por colocasse, conforme questão 1; 

- Na questão 16, a palavra uma foi acrescentada, para dar mais coesão ao sentido da frase; 

- Na questão 17, a palavra sentir foi substituída por notar, por caracterizar melhor o constructo 

requerido. A expressão no volume da música como uma diferença foi alterada para no volume 

de uma música pela diferença, para dar mais coesão à frase; 

- Na questão 18, a expressão ouvir a TV quando ela está baixa foi alterada para o som da TV 

quando ele está baixo, por se referir de forma mais coerente ao que se propõe, evitando possível 

interpretação literal; 

 - Na questão 19, a expressão uma folha se mexer se ela fosse levada pelo vento foi alterada 

para ouvir uma folha de árvore se mexendo pelo vento, garantindo maior clareza e coesão à 

frase; 

- Na questão 21, a palavra diferentes foi retirada objetivando conferir maior clareza à questão; 

- Na questão 24, a expressão eu perderia o equilíbrio muito facilmente foi alterada para eu 

perderia facilmente o equilíbrio para tonar a frase mais clara. A palavra apoiando foi 

substituída por apoiado seguindo a concordância verbal após a alteração da expressão. 

- Na questão 25, a expressão capaz de sentir cheiro de churrasco foi modificada para capaz de 

sentir o cheiro de churrasco, garantindo maior coesão à frase; 

- Na questão 29, a palavra baixo foi substituída por tons graves, pois baixo poderia se referir ao 

instrumento musical; 

- Na questão 30, a expressão grama recém-cortada e grama não cortada foi modificada para 

grama recém-cortada da grama não cortada, substituindo o “e” pelo “da” para dar melhor 

entendimento de comparação; 
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- Na questão 31, a expressão sentir a etiqueta atrás da minha blusa foi modificada para sentir 

a etiqueta da minha camiseta, pois entende-se que a etiqueta pode estar em outros locais e a 

palavra camiseta confere um sentido mais abrangente. 

- Na questão 34, a palavra vencido foi substituída por estragado, pois não necessariamente algo 

vencido estaria estragado; 

- Na questão 37, a expressão pá de hélice foi substituída por pá da hélice, pois garante maior 

coesão. A expressão um ventilador ligado mesmo se ele estivesse na velocidade máxima foi 

alterado para um ventilador na velocidade máxima, para conferir mais clareza à frase; 

- Na questão 42, a palavra distinguir foi substituída por diferenciar, pois a palavra diferenciar 

tem um sentido mais abrangente; 

- Na questão 45, a palavra detectar foi substituída por perceber, por ter uma compreensão mais 

ampla e maior coerência com o domínio em que se insere a questão; 

- Na questão 46, a palavra notaria foi substituída para perceberia, conforme questão 1. A 

palavra solo foi substituída por chão por ser uma palavra mais facilmente compreendida. A 

expressão passando por ele de carro, sentado no banco de trás foi modificada para sentado no 

banco de trás de um carro em movimento, por dar maior coesão à questão; 

- Na questão 49, a expressão distinguir entre um livro velho e um novo pelo cheiro foi 

modificada para diferenciar pelo cheiro um livro velho de um livro novo, pela maior coerência 

e clareza relativa aos constructos que se refere e ao entendimento da questão; 

- Na questão 51, a frase eu não consigo perceber se carros passando por mim numa rua estão 

indo em velocidades diferentes foi modificada para eu não perceberia a diferença de velocidade 

entre os carros passando por mim em uma rua, conferindo maior clareza e coesão à estrutura 

da frase; 

- Na questão 52, a expressão acrescentasse 5 grãos de açúcar em meu copo d’água foi 

substituída por colocasse uma quantidade ínfima de açúcar em meu copo d’água, conforme 

questão 1; 

- Na questão 53, a expressão de ver uma única folha foi modificada para em ver uma única 

folha e a expressão uma árvore que esteja muito perto para árvore muito próxima, pois confere 

maior coesão; 
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- Na questão 55, a expressão se eu parasse e pensasse nisso foi modificada para se eu pensasse 

nisso, garantindo maior clareza; 

- Na questão 56, a palavra sentir foi substituída por percebe, dado o sentido mais abrangente e 

mais de acordo com o que o teste se propõe. 

- Na questão 57, a palavra desequilibrar foi substituída por perder o equilíbrio, pois confere 

um sentido mais amplo; 

- Na questão 58, a palavra aparentemente foi substituída por quase, já que se refere à um 

constructo mais amplo; 

- Na questão 60, a expressão as costas da minha mão, foi substituída por dorso da minha mão, 

já que a expressão costas das mãos poderia ter uma intepretação literal diferente da proposta; 

- Na questão 61, a expressão se eu estivesse caminhando próximo, seria capaz de sentir as 

vibrações de um caminhão passando foi modificada para eu seria capaz de sentir as vibrações 

de um caminhão passando perto, conferindo maior clareza e objetividade à frase; 

- Na questão 62, a palavra sentir foi substituída por perceber, dado o sentido mais abrangente 

e mais de acordo com o que o teste se propõe. A expressão vazamento de gás muito pequeno 

foi modificada para pequeno vazamento de gás, conferindo maior coesão e objetividade; 

- Na questão 63, a expressão somente pelo cheiro foi retirada, pois dentro da construção 

semântica da frase era uma informação redundante; 

- Na questão 64, a expressão um elevador começasse a se movimentar foi modificada para o 

elevador começa a se movimentar, já que assim o sentido se torna mais abrangente, um elevador 

pode se referir à um elevador em específico e não na ideia geral de elevadores; 

- A questão 65 foi descartada pois se referia à capacidade de perceber apitos para cães, que 

emitem um som específico, aparelho este que não faz parte da cultura brasileira; 

- Na questão 66, a expressão dois tipos de folhas de alface foi modificada para dois tipos 

diferentes de alface, conferindo maior clareza; 

- Na questão 67, a expressão capaz de perceber a existência de duas fatias de limão em meu 

copo d’água, se eu estivesse bebendo-o com os olhos fechados foi modificada para capaz de 

perceber com os olhos fechados a existência de duas fatias de limão em meu copo d’água;  
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- Na questão 68, a expressão óculos de sol foi substituída por óculos escuros, para evitar 

intepretações literais; 

- Na questão 69, a expressão ler impressões pequenas, como um número de série atrás de um 

DVD, foi modificada por ler um escrito pequeno, como um número de série de um DVD, 

visando uma clareza semântica e maior objetividade; 

- Na questão 70, a expressão com frequência foi modificada por facilmente e a expressão no 

mar por barco em movimento, visando uma abrangência maior e tornando a frase mais 

explicativa; 

- Na questão 72, a expressão ouvir frequências muito baixas, como, por exemplo, vozes baixas 

foi substituída por ouvir vozes graves, buscando passar maior clareza à questão e mais de acordo 

com o constructo que se refere, já que frequências baixas tem a ver com o grave do som 

enquanto voz baixa tem a ver com o volume; 

- Na questão 74, a palavra supostamente foi substituída por aparentemente buscando maior 

clareza e objetividade à frase. A expressão em uma loja foi retirada pois não fornecia nenhuma 

informação relevante para a questão; 

- Na questão 75, a expressão eu não perceberia um novo cheiro em minha casa 

instantaneamente antes de todos os outros foi modificada para eu não seria o primeiro a 

perceber um novo cheiro em minha casa, buscando maior clareza e coesão semântica; 

- Na questão 76, a expressão entonação perfeita foi substituída ouvido absoluto e a expressão 

seria capaz de reproduzir uma melodia sem nenhuma dica foi substituída por seria capaz de 

identificar todos os tons de uma melodia sem nenhuma dica, pois se refere de forma mais coesa 

ao constructo requerido.  

- Na questão 78, a expressão quando está zero graus foi substituída por se estivesse zero grau, 

buscando passar maior objetividade para a frase; 

- Na questão 80, a palavra escutar foi substituída por perceber, dado o sentido mais abrangente 

e mais de acordo com o que o teste se propõe. A expressão todas as notas quando ouço música 

foi modificada para todas as notas de uma música, para tornar a frase mais clara; 

- Na questão 82, a palavra vestir foi substituída por usar, pois há uma coerência semântica 

maior ao que se refere; 
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- Na questão 90, a expressão de qualquer lugar foi modificada para em qualquer lugar, 

conferindo maior clareza à frase. 

 

 

 

 

 

Quadro 1. Avaliação da equivalência semântica, idiomática, conceitual e cultural entre o SPQ original, a 

tradução a retrotradução e a versão para aplicação (análise e comparação pelo comitê especialista) 

Original  Tradução Retrotradução Versão para aplicação 

1. I would notice if 

someone added 5 grains 

of salt to my cup of 

water 

1. Eu notaria se alguém 

acrescentasse 5 grãos de 

sal em meu copo d’água 

1. I would notice if 

someone added 5 grains 

of salt tom y cup of 

water 

1. Eu perceberia se 

alguém colocasse uma 

quantidade ínfima de sal 

em meu copo d’água 

2ª. I would be able to 

distinguish different 

people by their smell 

2ª. Eu seria capaz de 

distinguir pessoas 

diferentes pelo cheiro 

delas 

2ª. I would be able to 

identify different people 

bu their smell 

2ª. Eu seria capaz de 

identificar as pessoas 

pelo seu cheiro 

3. I wouldn’t notice if 

someone added a 

spoonful of sugar to my 

tea. 

3. Eu não notaria se 

alguém acrescentasse 

uma colherada de açúcar 

no meu chá 

3. I wouldn’t notice if 

someone added a 

spoonful of sugar tom y 

tea 

3. Eu não perceberia se 

alguém colocasse uma 

colherada de açúcar no 

meu chá 

5. I wouldn’t be able to 

detect the motion of the 

blades of a rotating fan 

even when 

it is at minimum speed 

5. Eu não seria capaz de 

detectar o movimento 

das pás de hélices de um 

ventilador em rotação, 

mesmo que ele esteja na 

velocidade mínima 

5. I would not be able to 

detect the movement of 

the blades of a fan in 

movement, even if it 

were operating at the 

slowest speed 

5. Eu não seria capaz de 

perceber o movimento 

das hélices de um 

ventilador em 

movimento, mesmo na 

velocidade mínima 

8. I would be able to 

distinguish milk 

chocolate and dark 

chocolate by their taste 

alone 

8. Eu seria capaz de 

distinguir chocolate ao 

leite de chocolate amargo 

apenas pelo sabor 

8. I would be able to 

distinguish milk 

chocolate and dark 

chocolate by taste alone 

8. Eu seria capaz de 

diferenciar chocolate ao 

leite de chocolate amargo 

apenas pelo sabor 

9. I cannot tolerate hot 

showers (above 40°C 

/105°F) 

9. Eu não consigo 

aguentar banhos quentes 

(acima de 40º/105ºF) 

9. I am not able to stand 

a hot bath (above 40o C / 

105o F) 

9. Eu não consigo tolerar 

banhos quentes (acima 

de 40º/105ºF) 

10. I wouldn’t need an 

anaesthetic to cope with 

a dental procedure, such 

as a cavity-filling 

10. Eu não precisaria de 

anestesia para passar por 

um procedimento 

odontológico, como uma 

obturação, por exemplo. 

10. I would not need 

anesthesia to undergo a 

dental procedure, for 

example, a filling 

10. Eu não precisaria de 

anestesia para um 

procedimento 

odontológico, como uma 

obturação 

11. I would have to wait 

for 10 minutes for a hot 

drink to cool down 

before swallowing it, 

11. Eu teria que esperar 

10 minutos para que uma 

bebida quente esfrie 

antes de tomá-la, do 

11. I would have to wait 

for 10 minutes for a hot 

drink to cool down 

before drinking it, 

otherwise it would be too 

11. Eu tenho que esperar 

10 minutos para uma 

bebida quente esfriar 

antes de toma-la, do 
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otherwise it would be too 

hot for me 

contrário estaria muito 

quente para mim 

hot for me contrário estaria muito 

quente para mim 

12ª. I would be able to 

visually detect the 

change in brightness of a 

light each time a dimmer 

control moved one notch  

12ª. Eu seria capaz de 

detectar visualmente a 

mudança de brilho de 

uma luz toda vez que que 

o controle de intensidade 

fosse alterado um nível 

12ª. I would be able to 

visually detect the 

change in brightness of a 

light each time a dimmer 

control was adjusted 

one level. 

12ª. Eu seria capaz de 

detectar visualmente a 

mudança de brilho de 

uma luz toda vez que a 

intensidade mudasse um 

pouco 

13. I wouldn’t be able to 

detect large objects, such 

as parked cars, clearly on 

a dark night 

13. Eu não seria capaz de 

detectar visualmente 

objetos grandes, como 

um carro estacionado, 

claramente em uma noite 

escura. 

13. I wouldn’t be able to 

detect large objects, such 

as a parked car, clearly 

on a dark night 

13. Eu não seria capaz de 

detectar visualmente 

objetos grandes, como 

um carro estacionado em 

uma noite escura  

14ª. I would notice if 

someone added 5 drops 

of lemon juice to my cup 

of water  

14ª. Eu perceberia se 

alguém acrescentasse 5 

gotas de suco de limão 

em meu copo d’água 

14ª. I would notice if 

someone added 5 drops 

of lemon juice to my cup 

of water 

14ª. Eu perceberia se 

alguém colocasse 5 gotas 

de suco de limão no meu 

copo d’água 

16. I wouldn’t be able to 

feel the vibrations from 

loud music if I was 

sitting next to the loud 

speaker (for example, at 

a concert) 

16. Eu não seria capaz de 

sentir as vibrações de 

música alta, mesmo se 

estivesse sentado 

próximo da caixa de som 

(por exemplo, em um 

show). 

16. I wouldn’t be able to 

feel the vibrations from 

loud music if I was 

sitting next to the 

speaker (for example, at 

a show) 

16. Eu não seria capaz de 

sentir as vibrações de 

uma música alta mesmo 

se estivesse sentado 

próximo a caixa de som 

(por exemplo, em um 

show) 

17. I wouldn’t be able to 

feel a small volume 

change in music as a 

difference in vibration 

on my skin 

17. Eu não seria capaz de 

sentir uma pequena 

alteração no volume da 

música como uma 

diferença na vibração da 

minha pele 

17.  I wouldn’t be able to 

feel a small change in the 

volume of music as a 

difference in the 

vibrations on my skin 

17. Eu não seria capaz de 

notar uma pequena 

alteração no volume de 

uma música pela 

diferença na vibração da 

minha pele 

18. can’t hear the TV 

when it is quiet, even 

when other people can 

18. Eu não consigo ouvir 

a TV quando ela está 

baixa, mesmo quando 

outras pessoas 

conseguem ouvir 

18. I can’t hear the TV 

when the sound is low, 

even when other people 

can 

18. Eu não consigo ouvir 

o som da TV quando ele 

está baixo, mesmo 

quando outras pessoas 

conseguem ouvir 

19ª. I would be able to 

hear a leaf move if blown 

by the wind on a quiet 

street 

19ª. Eu seria capaz de 

ouvir uma folha se mexer 

se ela fosse levada pelo 

vento em uma rua 

silenciosa. 

19ª. I would be able to 

hear a leaf move if it 

were blown by the wind 

on a quiet street 

19ª. Eu seria capaz de 

ouvir uma folha se 

mexendo pelo vento em 

uma rua silenciosa  

21ª. I would be able to 

taste the difference 

between two brands of 

salty potato chips/crisps  

21ª. Eu seria capaz de 

sentir a diferença de 

sabor entre duas marcas 

de batata chips diferentes 

21ª. I would be able to 

taste the difference in 

flavor between two 

different brands of potato 

chips 

21ª. Eu seria capaz de 

sentir a diferença de 

sabor entre duas marcas 

de batata chips 

24. I would lose my 

balance very easily if I 

was standing on one foot 

with my eyes closed 

24. Eu perderia o 

equilíbrio muito 

facilmente se estivesse 

apoiando em um 

pé só e com os olhos 

fechados 

24. I would lose my 

balance very easily if I 

was standing on only one 

foot, with my eyes closed 

24. Eu perderia 

facilmente o equilíbrio se 

estivesse apoiado em um 

pé só e com os olhos 

fechados 

25. I wouldn’t be able to 

smell a barbecue from 60 

feet (20 metres) away 

25. Eu não seria capaz de 

sentir cheiro de 

churrasco a 60 pés (20 

metros) de distância 

25. I wouldn’t be able to 

smell a barbecue from a 

distance of 60 feet (20 

meters) 

25. Eu não seria capaz de 

sentir o cheiro de 

churrasco a 20 metros de 

distância 

29. I can’t hear the bass 

in music 

29. Eu não consigo ouvir 

o baixo na música 

29. I can’t hear the bass 

tones in music 

29. Eu não consigo ouvir 

os tons graves da música  

30. I would be able to 

smell the difference 

30. Eu seria capaz de 

sentir a diferença entre o 

30.  I would be able to 

smell the difference 

30. Eu seria capaz de 

sentir a diferença entre o 
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between freshly cut grass 

and uncut grass. 

cheiro de grama recém- 

cortada e grama não 

cortada 

between freshly cut grass 

and grass that has not 

been cut 

cheiro de grama recém-

cortada da grama não 

cortada 

31ª. I wouldn’t be able to 

feel the label at the back 

of my shirt even if I 

thought about it 

31ª. Eu não seria capaz 

de sentir a etiqueta atrás 

da minha blusa mesmo 

se eu pensasse nela 

31ª. I wouldn't be able to 

feel the label on my shirt, 

even if thinking about it 

31ª. Eu não seria capaz 

de sentir a etiqueta da 

camiseta mesmo se eu 

pensasse nela  

34. I wouldn’t be able to 

tell if milk is off simply 

by smelling it 

34. Eu não seria capaz de 

dizer se o leite está 

vencido somente pelo 

cheiro 

34. I would not be able to 

say if the milk is out of 

date by the smell alone 

34. Eu não seria capaz de 

dizer se o leite está 

estragado somente pelo 

cheiro 

37.  I would be able to 

see the individual blades 

in a rotating fan even if it 

was at maximum speed 

37. Eu seria capaz de ver 

cada pá de hélice de um 

ventilador ligado mesmo 

se ele estivesse na 

velocidade máxima 

37. I would be able to see 

each individual blade of 

a fan in motion, even if it 

were operating at 

maximum speed 

37. Eu seria capaz de ver 

cada pá de hélice de um 

ventilador na velocidade 

máxima 

42ª. I couldn’t 

distinguish a familiar 

person and a stranger by 

their smell.  

42ª. Eu não seria capaz 

de distinguir uma pessoa 

conhecida de um 

estranho pelo cheiro 

42ª. I couldn’t 

differentiate between a 

familiar person and a 

stranger by their smell 

42ª. Eu não seria capaz 

de diferenciar uma 

pessoa conhecida de um 

estranho pelo cheiro 

45ª. I would be able to 

detect the sound of a 

vacuum cleaner from any 

room in a two-storey 

building 

45ª. Eu seria capaz de 

detectar o som de um 

aspirador de pó em 

qualquer cômodo de um 

prédio de dois andares 

45ª. I would be able to 

detect the sound of a 

vacuum cleaner in any 

room in a two‐story 

building 

45ª. Eu seria capaz de 

perceber o som de um 

aspirador de pó em 

qualquer cômodo de um 

prédio de dois andares 

46. I wouldn’t notice the 

difference between even 

and uneven ground when 

driving over it sitting in 

the back seat of a car 

46. Eu não notaria a 

diferença entre um solo 

regular e um irregular 

passando por ele de 

carro, sentado no banco 

de trás 

46. I wouldn’t notice the 

difference between 

smooth and bumpy 

ground while riding over 

it sitting in the back seat 

of a car 

46. Eu não perceberia a 

diferença entre um chão 

regular e um irregular 

passando por ele de 

carro, sentado no banco 

de trás de um carro em 

movimento 

49. I would be able to 

distinguish between an 

old and a new book by 

their smell 

49. Eu seria capaz de 

distinguir entre um livro 

velho e um novo pelo 

cheiro 

49. I would be able to 

distinguish between an 

old book and a new one 

by their smell 

49. Eu seria capaz de 

diferenciar pelo cheiro 

um livro velho de um 

livro novo 

51. I can’t tell if cars 

passing me on the street 

are going at different 

speeds 

51. Eu não consigo 

perceber se carros 

passando por mim numa 

rua estão indo em 

velocidades diferentes 

51. I can’t tell if cars 

passing me on a street 

are moving at different 

speeds 

51. Eu não perceberia a 

diferença de velocidade 

entre carros passando por 

mim em uma rua 

52. I would be able to 

notice if someone added 

5 grains of sugar to my 

glass of water 

52. Eu seria capaz de 

perceber se alguém 

acrescentasse 5 grãos de 

açúcar em meu copo 

d’água 

52. I would be able to 

notice if someone added 

5 grains of sugar to my 

cup of water 

52. Eu seria capaz de 

perceber se alguém 

colocasse 5 grãos de 

açúcar em meu copo 

d’água 

53. I would have 

difficulty seeing a single 

leaf clearly even on a 

tree that is close up 

53. Eu teria dificuldade 

de ver uma única folha 

em uma árvore que esteja 

muito perto. 

53. I would have 

difficulty seeing a single 

leaf on a tree that is close 

to me 

53. Eu teria dificuldade 

em ver uma única folha 

em uma árvore muito 

próxima 

55ª. I would be able to 

feel the elastic holding 

up my socks if I stop and 

thought about it 

55ª Eu seria capaz de 

sentir o elástico das 

minhas meias se eu 

parasse e pensasse nisso 

55ª I would be able to 

feel the elastic in my 

socks if I stopped and 

thought about it 

55ª. Eu seria capaz de 

sentir o elástico das 

minhas meias se eu 

pensasse nisso 

56. I can’t taste the 

difference between ripe 

and non-ripe fruit. 

56. Eu não consigo sentir 

a diferença entre o sabor 

de uma fruta madura e 

outra verde 

56. I can’t taste the 

difference in flavor 

between ripe and unripe 

fruit. 

56. Eu não consigo 

perceber a diferença 

entre o sabor de uma 

fruta madura e outra 

verde 
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57. I would be able to 

stand on one foot for 

fifteen seconds without 

wobbling 

57. Eu seria capaz de 

ficar apoiado em um pé 

só por quinze segundos 

sem desequilibrar 

57. I would be able to 

stand on one foot for 

fifteen seconds without 

losing my balance 

57. Eu seria capaz de 

ficar apoiado em um pé 

só por quinze segundos 

sem perder o equilíbrio 

58ª. I would be able to 

taste the difference 

between apparently 

identical pieces of candy 

58ª. Eu seria capaz de 

sentir a diferença de 

sabor de dois doces 

aparentemente idênticos 

58ª. I would be able to 

taste the difference 

between two apparently 

identical sweets 

58ª. Eu seria capaz de 

sentir a diferença de 

sabor de dois doces 

quase idênticos 

60ª. I would feel if a 

single hair touched the 

back of my hand 

60ª Eu sentiria se um fio 

de cabelo tocasse as 

costas da minha mão 

60ª I would feel a single 

hair touching the back of 

my hand 

60ª. Eu sentiria se um fio 

de cabelo tocasse a 

minha mão 

61ª. If I was walking 

along, I would be able to 

feel a passing truck’s 

vibrations even if 

my eyes were closed 

61ª. Se eu estivesse 

caminhando próximo, 

seria capaz de sentir as 

vibrações de um 

caminhão passando, 

mesmo se meus olhos 

estivessem fechados 

61ª. If I was walking 

nearby, I would be able 

to feel the vibrations of a 

passing truck, even if my 

eyes were closed 

61ª. Eu seria capaz de 

sentir as vibrações de um 

caminhão passando 

perto, mesmo se meus 

olhos estivessem 

fechados 

62ª. I would be able to 

smell the smallest gas 

leak from anywhere in 

the house 

62ª. Eu seria capaz de 

sentir o cheiro de um 

vazamento de gás muito 

pequeno em qualquer 

lugar da casa 

62ª. I would be able to 

smell a very small gas 

leak anywhere in the 

house 

62ª. Eu seria capaz de 

perceber o cheiro de um 

pequeno vazamento de 

gás em qualquer lugar da 

casa 

63ª. I wouldn’t notice if 

someone changed their 

perfume, by smell alone 

63ª. Eu não perceberia, 

somente pelo cheiro, se 

alguém trocasse de 

perfume 

63ª. I wouldn’t notice, by 

smell alone, if someone 

changed their perfume 

63ª. Eu não perceberia se 

alguém trocasse de 

perfume 

64. I would be able to tell 

when an elevator/lift 

started moving 

64. Eu seria capaz de 

perceber quando um 

elevador começasse a se 

movimentar 

64. I would be able to tell 

when an elevator started 

to move 

64. Eu seria capaz de 

perceber quando o 

elevador começa a se 

movimentar 

65. I can hear dog 

whistles very easily in 

the park 

65. Eu consigo ouvir 

muito facilmente apitos 

para cães no parque 

65. I can very easily hear 

dog whistles in the park 

65. CANCELADA 

66. I wouldn’t taste the 

difference between 

different types of lettuce 

leaves 

66. Eu não conseguiria 

perceber a diferença de 

sabor de dois tipos de 

folhas 

de alface 

66. I wouldn’t be able to 

taste the difference 

between two types of 

lettuce leaves 

66. Eu não conseguiria 

perceber a diferença de 

sabor de dois tipos 

diferentes de alface 

67. I couldn’t taste if 

there were two slices of 

lemon in my glass of 

water if I was 

drinking it with my eyes 

closed 

67. Eu não seria capaz de 

perceber a existência de 

duas fatias de limão em 

meu copo d’água, se eu 

estivesse bebendoo 

com os olhos fechados 

67. I wouldn’t be able to 

tell if there were two 

slices of lemon in my 

cup of water, if I was 

drinking with my eyes 

closed. 

67. Eu não seria capaz de 

perceber com os olhos 

fechados a existência de 

duas fatias de limão em 

meu copo d’água 

68ª. I can’t go out in 

bright sunlight without 

sunglasses 

68ª. Eu não consigo sair 

na luz do sol sem óculos 

de sol 

68ª. I can’t go out in the 

sunlight without 

sunglasses 

68ª. Eu não consigo sair 

na luz do sol sem óculos 

escuros 

69. I would be able to 

read small print, such as 

a serial number on the 

back of a DVD, 

at 10 feet (3 metres) 

away 

69. Eu seria capaz de ler 

impressões pequenas, 

como um número de 

série atrás de um DVD, a 

uma distância de 10 pés 

(3 metros) 

69. I would be able to 

read fine print, such as a 

serial number on the 

back of a DVD, at a 

distance of 10 feet (3 

meters) 

69. Eu seria capaz de ler 

um escrito pequeno, 

como um número de 

série de um DVD, a uma 

distância de 3 metros 

70. I get motion sickness 

easily (for example, car 

sickness or sea sickness) 

70. Eu sinto enjoo com 

frequência (por exemplo, 

passo mal no carro ou no 

mar) 

70. I get motion sickness 

easily (for example, I 

feel car sick or sea sick) 

70. Eu sinto enjoo 

facilmente (por exemplo, 

passo mal no carro ou no 

barco em movimento) 



63 

 

72. I can’t hear very low 

frequency sounds, such 

as low voices 

72. Eu não consigo ouvir 

frequências muito baixas, 

como, por exemplo, 

vozes baixas 

72. I can’t hear very low 

frequencies, such as, for 

example, low voices 

72. Eu não consigo ouvir 

frequências muito baixas, 

como, por exemplo, 

vozes baixas 

74ª. If I look at a pile of 

blue sweaters in a shop 

that are meant to be 

identical, I would be able 

to see differences 

between them  

74ª. Se eu visse uma 

pilha de casacos azuis 

supostamente idênticos 

em uma loja, seria capaz 

de perceber diferenças 

entre eles 

74ª. If I saw a pile of 

supposedly identical blue 

sweaters in a store, I 

would be able to see 

differences between 

them. 

74ª. Se eu visse uma 

pilha de casacos azuis 

supostamente idênticos, 

seria capaz de perceber 

diferenças entre eles 

75ª. I wouldn’t detect a 

new smell in my house 

instantly before anyone 

else 

75ª. Eu não perceberia 

um novo cheiro em 

minha casa 

instantaneamente 

antes de todos os outros 

75ª. I wouldn’t notice a 

new smell in my house 

instantly before anyone 

else. 

75ª. Eu não seria o 

primeiro a perceber um 

novo cheiro em minha 

casa. 

76. I have perfect pitch: 

for example, I could 

repeat a musical tone 

without any cue 

76. Eu tenho entoação 

perfeita: por exemplo, 

seria capaz de repetir 

uma melodia musical 

sem nenhuma dica 

76. I have perfect pitch: 

for example, I could 

repeat a musical melody 

without any cue 

76. Eu tenho ouvido 

absoluto: por exemplo, 

seria capaz de reproduzir 

uma melodia sem 

nenhuma dica 

78. I wouldn’t need to 

wear a coat in the winter, 

even when it is zero 

degrees outside 

78. Eu não precisaria 

vestir um casaco no 

inverno, mesmo quando 

está zero graus na rua 

78. I wouldn’t need to 

wear a coat in the winter, 

even when it is zero 

degrees outside 

78. Eu não precisaria 

vestir um casaco no 

inverno, mesmo quando 

está zero grau na rua 

80. I wouldn’t hear every 

single note when 

listening to music 

80. Eu não conseguiria 

escutar todas as notas 

quando ouço música 

80. I wouldn’t be able to 

hear every note when 

listening to music 

80. Eu não conseguiria 

perceber todas as notas 

de uma música 

82. I choose to wear 

muted colours 

82. E prefiro vestir cores 

suaves  

82. I prefer to wear pale 

colors 

82. Eu prefiro usar cores 

suaves 

90ª. I would be able to 

smell the smallest 

amount of burning from 

anywhere in the house 

90ª. Eu seria capaz de 

sentir o cheiro de algo 

pequeno queimando de 

qualquer lugar da casa 

90ª. I would be able to 

smell something small 

burning from anywhere 

in the house 

90. Eu seria capaz de 

sentir o cheiro de algo 

pequeno queimando em 

qualquer lugar da casa 

 

 

5.2 Amostra 

Conforme Quadro 2, a amostra foi composta de 59% do gênero feminino (51 mulheres) e 41% 

do gênero masculino (36 homens). A faixa etária variou de 18 a 52 anos, com a média de 25 

anos. Quanto à escolaridade, 46% possuíam o Ensino Superior Completo, 49% Ensino Superior 

Incompleto e 5% possuíam Mestrado ou Doutorado. 

 

Quadro 2. Caracterização dos participantes 

 Gênero Idade Escolaridade 

1 Homem 30 Superior Completo 

2 Homem 26 Superior Incompleto 

3 Mulher 26 Superior Completo 

4 Mulher 31 Superior Completo 
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5 Homem 31 Pós-graduação 

6 Mulher 26 Pós-graduação 

7 Mulher 52 Superior Completo 

8 Mulher 38 Superior Completo 

9 Mulher 30 Superior Completo 

10 Mulher 27 Superior Completo 

11 Homem 25 Superior Completo  

12 Homem 25 Superior Completo 

13 Mulher 24 Superior Completo 

14 Homem  31 Superior Completo 

15 Homem 34 Pós-Graduação 

16 Mulher  29 Superior Completo 

17 Homem 36 Superior Incompleto 

18 Mulher 20 Superior Incompleto 

19 Homem 25 Superior Completo 

20 Mulher 25 Superior Completo 

21 Homem 40 Superior Completo 

22 Homem 22 Superior Completo 

23 Homem 31 Superior Completo 

24 Homem 26 Superior Completo 

25 Homem 33 Superior Completo 

26 Homem 21 Superior Incompleto 

27 Homem 21 Superior Incompleto 

28 Homem 21 Superior Incompleto 

29 Homem 22 Superior Completo 

30 Homem 37 Superior Completo 

31 Homem 23 Superior Completo 

32 Homem 36 Superior Completo 

33 Homem 30 Superior Completo 

34 Homem 37 Superior Incompleto 

35 Mulher 24 Superior Completo 

36 Mulher 26 Superior Completo 

37 Mulher 32 Superior Completo 

38 Mulher 52 Superior Completo 

39 Homem 26 Superior Completo 

40 Homem 27 Superior Completo 

41 Mulher 43 Superior Completo 

42 Mulher 30 Superior Completo 

43 Mulher 23 Superior Completo 
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44 Mulher 24 Superior Completo 

45 Mulher 34 Superior Completo 

46 Mulher 31 Superior Completo 

47 Mulher 34 Superior Completo 

48 Mulher 34 Superior Completo 

49 Mulher 38 Superior Completo 

50 Mulher 22 Superior Incompleto 

51 Mulher 21 Superior Incompleto 

52 Mulher 20 Superior Incompleto 

53 Mulher 19 Superior Incompleto 

54 Mulher 21 Superior Incompleto 

55 Homem 18 Superior Incompleto 

56 Mulher 19 Superior Incompleto 

57 Homem 18 Superior Incompleto 

58 Mulher 18 Superior Incompleto 

59 Mulher 19 Superior Incompleto 

60 Mulher 28 Superior Incompleto 

61 Mulher 18 Superior Incompleto 

62 Mulher 18 Superior Incompleto 

63 Mulher 18 Superior Incompleto 

64 Homem 18 Superior Incompleto 

65 Mulher 19 Superior Incompleto 

66 Mulher 18 Superior Incompleto 

67 Mulher 18 Superior Incompleto 

68 Mulher 18 Superior Incompleto 

69 Mulher 18 Superior Incompleto 

70 Mulher 18 Superior Incompleto 

71 Mulher 18 Superior Incompleto 

72 Mulher 18 Superior Incompleto 

73 Mulher 18 Superior Incompleto 

74 Homem 19 Superior Incompleto 

75 Mulher 21 Superior Incompleto 

76 Mulher 18 Superior Incompleto 

77 Mulher 18 Superior Incompleto 

78 Mulher 19 Superior Incompleto 

79 Mulher 19 Superior Incompleto 

80 Homem 21 Superior Incompleto 

81 Homem 18 Superior Incompleto 

82 Homem 17 Superior Incompleto 
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83 Homem 19 Superior Incompleto 

84 Homem 30 Pós-Graduação 

85 Mulher 24 Superior Completo 

86 Homem 23 Superior Incompleto 

87 Homem 21 Superior Incompleto 

 

Nota-se que a maioria dos participantes é do gênero feminino, apesar da pouca diferença 

numérica entre os gêneros. Os participantes mais jovens têm 18 anos, enquanto os mais velhos 

têm 52 anos.  

O nível de escolaridade mais presente é o Ensino Superior Incompleto, com pouca 

diferença do segundo mais frequente, o Ensino Superior Completo. A Pós-Graduação foi 

considerada só por aqueles que completaram a formação de Mestrado ou Doutorado. 

 

5.3 Dados coletados  

Os resultados dos dados coletados com a aplicação da versão traduzida e adaptada do 

instrumento estão demonstrados na Tabela 1.  

Os números de 1 a 87 representam os participantes. Na segunda e terceira coluna, 

respectivamente, estão registradas as idades dos participantes e seu gênero, sendo H para 

homem e M para mulher.  

A partir do cálculo da variância das categorias e da variância dos escores brutos obteve-

se um alfa de Cronbach de 0,66 para o questionário total e um alfa de Cronbach de 0,70 para a 

versão short. 

 

Tabela 1. Idade, gênero e pontuação por categoria/seção 

 Idade Gênero SPQ 

Total 

SPQ 

Short 

SPQ 

Visão 

SPQ 

Auditivo  

SPQ 

Tato 

SPQ 

Olfato 

SPQ 

Paladar 

1 30 H 152 53 35 33 35 25 24 

2 26 H 170 54 38 39 37 31 27 

3 26 M 142 50 35 30 29 25 24 

4 31 M 147 44 36 39 26 23 23 

5 31 H 165 61 37 34 38 31 26 
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6 26 M 137 42 30 30 30 24 24 

7 52 M 166 58 40 40 35 28 26 

8 38 M 154 48 35 34 40 24 22 

9 30 M 142 44 30 28 33 23 25 

10 27 M 164 45 41 35 33 23 32 

11 25 H 153 40 35 35 32 26 25 

12 25 H 145 33 41 31 27 26 22 

13 24 M 146 50 35 30 34 25 22 

14 31 H 167 60 34 33 37 33 30 

15 34 H 156 48 39 31 33 26 26 

16 29 M 141 50 33 32 32 23 22 

17 36 H 149 42 37 33 30 27 22 

18 20 M 146 49 36 31 33 25 21 

19 25 H 147 37 41 37 27 23 20 

20 25 M 172 55 47 37 35 26 28 

21 40 H 142 41 36 35 31 22 21 

22 22 H 150 55 32 35 36 29 20 

23 31 H 151 42 38 34 32 20 25 

24 26 H 152 46 34 34 33 27 24 

25 33 H 149 47 41 31 38 23 17 

26 21 H 150 56 28 40 36 30 15 

27 21 H 145 50 36 29 32 25 24 

28 21 H 155 51 39 36 27 29 24 

29 22 H 181 64 39 40 40 33 31 

30 37 H 159 56 41 34 32 28 25 

31 23 H 137 20 39 30 29 18 21 

32 36 H 157 53 35 32 36 28 26 

33 30 H 161 61 36 35 39 31 22 

34 37 H 174 44 41 40 37 32 25 

35 24 M 168 62 46 37 33 28 26 

36 26 M 169 56 43 38 35 29 24 

37 32 M 185 67 47 43 39 29 28 

38 52 M 174 57 44 34 39 28 29 

39 26 H 150 56 35 34 36 25 20 

40 27 H 161 48 42 34 33 23 28 
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41 43 M 143 34 32 34 31 22 24 

42 30 M 156 36 33 31 40 21 30 

43 23 M 160 59 42 33 36 25 25 

44 24 M 165 52 33 41 39 29 23 

45 34 M 149 46 41 32 36 20 22 

46 31 M 153 39 38 31 34 23 27 

47 34 M 173 53 42 37 38 32 26 

48 34 M 154 49 36 36 35 25 21 

49 38 M 171 58 43 40 32 28 29 

50 22 M 173 55 36 41 40 27 29 

51 21 M 175 54 47 40 38 26 26 

52 20 M 162 58 36 33 38 30 24 

53 18 M 156 53 38 31 38 27 22 

54 19 M 159 48 40 37 33 22 27 

55 21 H 180 60 46 39 39 29 28 

56 18 M 179 55 44 38 39 28 30 

57 19 H 151 46 35 32 31 25 26 

58 18 M 140 47 36 27 35 21 21 

59 18 M 177 57 44 36 43 30 25 

60 28 M 161 43 39 34 34 24 31 

61 18 M 174 59 40 41 38 26 29 

62 18 M 164 52 41 36 35 27 25 

63 18 M 161 50 35 35 37 26 28 

64 18 H 156 56 32 34 38 23 29 

65 19 M 166 59 38 34 40 27 27 

66 18 M 156 49 39 31 36 24 25 

67 18 M 167 52 41 34 38 28 25 

68 18 M 138 37 35 29 32 23 19 

69 18 M 156 54 36 32 36 23 29 

70 18 M 187 67 47 40 50 26 26 

71 18 M 153 44 39 35 34 25 22 

72 18 M 174 61 45 37 40 26 26 

73 18 M 175 59 44 38 40 28 26 

74 19 H 152 45 36 33 35 24 25 

75 21 M 160 50 42 34 34 28 25 
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76 18 M 174 64 42 39 37 28 29 

77 18 M 151 50 38 32 34 28 20 

78 19 M 161 44 42 36 33 26 24 

79 19 M 166 62 40 30 41 28 28 

80 21 H 157 48 36 34 35 29 24 

81 18 H 167 50 46 36 40 22 22 

82 18 H 171 61 42 37 41 29 23 

83 19 H 171 60 43 37 36 29 28 

84 30 H 153 44 38 39 29 24 24 

85 24 M 175 65 46 41 38 24 26 

86 23 H 143 42 39 30 33 20 21 

87 21 H 164 50 45 37 32 25 26 

 

 

A Tabela 2 mostra os resultados médios (média e desvio padrão) das pontuações por 

itens, a correlação item-total e o alfa de Cronbach se deletado o item, obtidos com o Sensory 

Perception Quotient Total. O número referente a cada questão está à esquerda.  

A Tabela 3 mostra os mesmos setores, porém obtidos com a versão reduzida (short) do 

instrumento. 

 

Tabela 2. Descrição dos valores médios, da correlação item-total, do alfa de Cronbach do SPQ Total 

Item Média  Desvio Padrão Correlação Total α item deletado 

1 0,82 0,71 0,01 0,66 

2 1,15 0,81 0,17 0,66 

3 2,07 0,97 0,02 0,66 

4 2,60 0,71 0,34 0,66 

5 2,67 0,50 0,27 0,66 

6 2,30 0,73 0,07 0,66 

7 1,87 0,91 0,22 0,66 

8 0,36 0,73 -0,07 0,66 

9 1,30 1,04 0,04 0,66 

10 2,52 0,70 0,32 0,66 

11 1,59 0,92 0,03 0,66 

12 0,94 0,56 0,11 0,66 

13 2,45 0,69 0,27 0,66 
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14 0,62 0,58 0,18 0,66 

15 2,46 0,57 0,05 0,66 

16 2,92 0,27 0,18 0,66 

17 1,32 0,91 -0,16 0,67 

18 2,23 0,68 0,12 0,66 

19 1,38 0,87 0,28 0,66 

20 1,39 0,83 -0,21 0,67 

21 0,97 0,74 0,10 0,66 

22 2,28 0,74 0,33 0,66 

23 2,41 0,64 0,31 0,66 

24 1,71 0,87 -0,08 0,67 

25 2,37 0,63 0,19 0,66 

26 2,40 0,66 0,14 0,66 

27 2,69 0,49 0,14 0,66 

28 1,28 1,20 0,20 0,66 

29 2,51 0,57 0,14 0,66 

30 0,99 0,95 0,08 0,66 

31 2,22 0,83 -0,07 0,67 

32 2,26 0,92 0,37 0,65 

33 1,17 0,85 0,27 0,66 

34 2,36 0,71 0,00 0,66 

35 2,17 0,72 0,34 0,66 

36 1,16 0,71 0,40 0,66 

37 2,33 0,77 0,38 0,65 

38 1,40 0,77 0,11 0,66 

39 1,99 0,81 0,29 0,66 

40 2,41 0,77 0,25 0,66 

41 1,28 0,76 0,29 0,66 

42 1,74 0,81 -0,12 0,67 

43 1,55 0,80 -0,12 0,67 

44 0,79 0,90 0,06 0,66 

45 1,25 0,81 0,13 0,66 

46 2,37 0,61 0,14 0,66 

47 2,78 0,49 0,38 0,66 



71 

 

48 1,51 0,91 -0,28 0,67 

49 0,49 0,64 -0,01 0,66 

50 1,51 0,96 -0,03 0,66 

51 2,36 0,61 -0,03 0,66 

52 1,90 0,98 0,44 0,65 

53 2,20 0,71 0,18 0,66 

54 2,70 0,49 0,23 0,66 

55 1,14 0,77 0,32 0,66 

56 2,62 0,58 0,10 0,66 

57 0,89 0,89 0,07 0,66 

58 1,24 0,70 0,10 0,66 

59 0,93 0,74 0,34 0,66 

60 1,07 0,80 0,03 0,66 

61 0,61 0,64 0,04 0,66 

62 1,25 0,69 0,34 0,66 

63 2,00 0,73 -0,07 0,66 

64 0,33 0,50 -0,13 0,67 

65 1,67 0,77 -0,03 0,66 

66 2,29 0,79 0,13 0,66 

67 2,25 0,84 0,48 0,65 

68 2,13 0,90 0,20 0,66 

69 1,95 1,02 -0,07 0,67 

70 1,14 0,68 0,26 0,66 

71 2,22 0,64 0,07 0,66 

72 1,68 0,75 0,44 0,65 

73 1,44 0,87 0,30 0,66 

74 1,75 0,81 0,02 0,66 

75 2,24 0,79 0,33 0,66 

76 1,77 1,00 0,40 0,65 

77 2,62 0,77 0,39 0,65 

78 2,48 0,61 0,25 0,66 

79 1,17 0,94 -0,25 0,67 

80 1,52 0,71 0,18 0,66 

81 1,60 0,81 -0,01 0,66 
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82 2,34 0,97 0,29 0,66 

83 2,14 0,71 0,27 0,66 

84 1,33 0,50 0,29 0,66 

85 1,52 0,73 -0,07 0,67 

86 2,08 0,91 0,41 0,65 

87 1,69 0,73 0,48 0,65 

88 1,91 1,04 0,03 0,66 

89 1,16 0,70 0,22 0,66 

90 0,75 0,92 -0,05 0,66 

91 1,97 0,56 -0,16 0,67 

 

 

Tabela 3. Descrição dos valores médios, da correlação item-total, do alfa de Cronbach do SPQ Reduzido 

Item Média Desvio Padrão Correlação total α item deletado 

2 1,15 0,81 0,30 0,69 

7 1,87 0,91 0,36 0,68 

12 0,94 0,56 0,26 0,69 

14 0,62 0,58 0,32 0,69 

19 1,38 0,87 0,28 0,69 

21 0,97 0,74 0,20 0,69 

31 2,22 0,83 -0,20 0,70 

32 2,26 0,92 0,37 0,68 

33 1,17 0,85 0,42 0,68 

35 2,17 0,72 0,41 0,68 

36 1,16 0,71 0,45 0,68 

38 1,40 0,77 0,29 0,69 

42 1,74 0,81 -0,27 0,71 

43 1,55 0,80 -0,32 0,71 

45 1,25 0,81 0,33 0,69 

55 1,14 0,77 0,41 0,68 

58 1,24 0,70 0,31 0,69 

59 0,93 0,74 0,53 0,68 

60 1,07 0,80 0,22 0,69 

61 0,61 0,64 0,26 0,69 

62 1,25 0,69 0,42 0,68 
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63 2,00 0,73 -0,20 0,70 

67 2,25 0,84 0,34 0,69 

70 1,14 0,68 0,51 0,68 

72 1,68 0,75 0,54 0,68 

73 1,44 0,87 0,46 0,68 

74 1,75 0,81 0,01 0,70 

80 1,52 0,85 0,39 0,68 

83 2,14 0,79 0,39 0,68 

84 1,33 0,84 0,27 0,69 

86 2,08 0,81 0,54 0,68 

87 1,69 0,78 0,65 0,68 

88 1,91 0,76 -0,21 0,70 

89 1,16 0,75 0,45 0,68 

90 0,75 0,80 0,07 0,69 

 

Na tabela 2, observou-se que alguns itens apresentaram baixa correlação item-total 

(itens 1, 3, 6, 9, 11, 15, 44, 57, 60, 61, 63, 71, 74 e 88) e outros apresentaram correlação item-

total negativa (itens 8, 17, 20, 24, 31, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 63, 64, 65, 69, 79, 81, 85, 90 e 91). 

No entanto, pôde-se observar que a exclusão de qualquer um desses itens não elevaria muito o 

alfa a ponto de justificar qualquer eliminação.  

Já na tabela 3, um item mostrou baixa correlação item-total (item 90) e cinco 

evidenciaram correlação total negativa (item 31, 42, 43, 63 e 88). Neste caso também não 

haveria grandes ganhos no alfa de Cronbach se ocorresse a eliminação destes.  

 

6. DISCUSSÃO  

O presente estudo apresenta a tradução e adaptação cultural do Sensory Percpetion 

Quotient, um novo questionário sensorial que fornece uma medida quantitativa de diferenças 

individuais em percepção sensorial básica. Havendo uma carência no Brasil de instrumentos 

que busquem avaliar esses aspectos em âmbitos acadêmicos, clínicos e educacionais, esse 

trabalho se volta para o início da viabilização de um instrumento, que, sendo mais tarde 

validado, terá sua utilização possível.  

Levando em consideração o pressuposto teórico, que mostrou a importância dos 

sentidos na formação de um desenvolvimento saudável entre o bebê e seu ambiente, pode-se 
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entender, a partir daí, como o desenvolvimento de habilidades emocional, social e cognitivo de 

um autista pode estar prejudicado também pela disfunção sensorial, como por exemplo o 

precesso de apego entre o cuidador e o bebê (Harlow & Zimmermann, 1959). Entendendo que 

a sensorialidade não deixa de influênciar a vida do indivíduo mesmo na fase adulta, como o 

processo de desvio de atenção e sobrecarga sensorial – podendo ocorrer em ambientes 

importantes como trabalho e situações sociais – os individuso com autismo podem acabar 

evitando tais locais ou eventos (Hochhauser & Engel-Yeger, 2010). Isso pode acabar 

prejudicando sua condição e podendo desenvolver depressão e ansiedade (Pfeiffer, et al., 2005). 

Esses fatores justificam a pesquisa e a busca por instrumentos voltados a disfunção 

sensorial, como ferramenta para maior entendimento do indivíduo com autismo e de possíveis 

intervenções. 

A aplicação do instrumento traduzido e adaptado forneceu resultados, mostrando sua 

compreensibilidade, pois os participantes da amostra responderam as questões em sua 

totalidade, não havendo dificuldade em relação a linguagem do questionário bem como quanto 

à leitura ou interpretação das questões. Das 91 perguntas 53 (58%) foram modificadas para se 

obter uma equivalência semântica, idiomática, conceitual entre o inglês e o português brasileiro. 

Durante a aplicação, apenas 2 (2%) pessoas fizeram observações sobre a questão 53, sobre o 

quão próximo se referia o trecho “eu teria dificuldade em ver uma única folha em uma árvore 

muito próxima”, já que não há referência em centímetros ou metros da distância, dificultando 

a exatidão da resposta.  

O questionário completo obteve valor do alfa de Cronbach 0,66 indicando uma 

consistência interna do instrumento moderada. Já a versão short (reduzida) alcançou um alfa de 

0,7 indicando boa consistência interna. O resultado encontrado por Tavassoli et al. (2014) foi 

mais elevado; o questionário total obteve alfa de 0,92, e a versão short (reduzida) 0,93.  

Embora algumas questões tenham apresentado baixa correlação item-total, observou-se 

que a eliminação de tais questões não aumentaria o alfa do instrumento, consequentemente, não 

havendo justificativa para tal, uma vez que esse ato descaracterizaria o instrumento.  

Apesar de não haver um consenso claro na literatura sobre os valores do alfa 

minimamente aceitáveis em uma escala de 0 a 1, Nunnaly (1978) e Almeida, Santos & Costa 

(2010) postulam que o valor mínimo aceitável para o alfa é 0,70, sendo usualmente preferidos 

valores de alfa entre 0,80 e 0,90. Em contrapartida, o valor máximo esperado é 0,90 pois acima 
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deste número pode indicar redundância ou duplicação (vários itens medindo o mesmo elemento 

de um constructo).  

Hill e Hill (2000) estipulam um alfa entre 0,70 e 0,80 considerados como razoável, 

sendo a validade interna de um instrumento formulado para medir uma variável latente, que 

somente pode ser estimada e não medida. Para a fidedignidade estar presente, é necessário haver 

um conjunto de dados retirados empiricamente de uma amostra de pessoas. Como não há uma 

amostra perfeita, os coeficientes de fidedignidade, como todas as estatísticas descritivas, variam 

de amostra para amostra como estimativas.  

É necessário chamar atenção para o fato de que, no estudo realizado por Tavassoli et al. 

(2014), existia um número maior de participantes (359 ao total), fato esse que pode ter dado 

mais coesão ao resultado do alfa de Cronbach. Rouquette Falissard (2010) expoõe uma 

discussão sobre a quantidade da amostra ideal para realizar o cálculo de consistência interna, e 

colocam como número mínimo 300, mesmo em questionários pequenos, devendo aumentar 

conforme o número de variáveis (questões) na escala aumenta. Em uma população maior, os 

resultados são mais robustos, e a margem de erro tende a diminuir, principalmente em uma 

escala com 91 itens. Também se confirma tal fato quando na atual pesquisa o alfa ficava maior 

conforme a amostra foi sendo ampliada. 

Outro ponto que merece destaque é o tamanho do questionário. O número de itens 

excessivo pode aumentar a incidência de itens sem resposta ou sem precisão, devido a fadiga 

ou desinteresse do avaliado (Pinto & Chavez, 2012). Apesar de não ter havido tempo pré-

determinado para a aplicação do questionário, ele foi feito de forma presencial, ao passo que 

no estudo de Tavassoli et al. (2014) a aplicação foi feita por internet na qual o participante 

poderia pausar e recomeçar a hora que quisesse. Talvez esse fato tenha garantido as respostas 

mais precisas por parte dos participantes que tiverem menos chances de se entediarem com a 

extensão do questionário, podendo resultar em respostas mais coesas. Também poderia explicar 

porque o questionário reduzido (short) alcançou alfa maior do que a versão total.  

O nível de escolaridade desta amostra foi abrangente, para não enviesar a amostra na 

compreensibilidade das perguntas. O estudo original (Tavassoli et al., 2014) não registrou a 

caracterização de sua amostra quanto a esse nível. Apenas foi posto que os participantes sem 

TEA foram recrutados em um site de psicologia de Cambridge  

(www.cambridgepsychology.com), site esse que teria mais acesso, provavelmente, de pessoas 

http://www.cambridgepsychology.com/
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com escolaridade superior. Talvez esse fato poderia também ter contribuído para um alfa de 

Cronbach mais elevado do que o alfa do presente estudo.  

No artigo original (Tavassoli et al., 2014) a análise de componente sugere que a versão 

reduzida (short) mede de forma consistente traços relacionados a sensibilidade sensorial, tanto 

no grupo clínico como no grupo controle. Assim nele não haveria perda de fidedignidade ou 

constructo. 

Os resultados do presente estudo sugerem que o instrumento reduzido (short) possui 

uma capacidade classificatória satisfatória. O questionário total, mostrou uma capacidade 

classificatória um pouco abaixo do aceitável.  

Neste estudo a revisão de literatura sobre a aplicação do Sensory Perception Quotient 

ficou focada na questão sensorial e o TEA, sendo separada em: (a) breve explanação da 

importância dos canais sensoriais e processamento multissensorial no desenvolvimento típico 

da criança, bem como as habilidades interpessoais; (b) interrelação do TEA e do déficit 

sensorial, com pesquisas científicas e relatos autobiográficos de pessoas dentro do espectro; (c) 

os desafios da vida adulta de um autista afetado pelo déficit sensorial. Esses temas levaram em 

conta a aplicabilidade do instrumento em pessoas com TEA, apesar dele ser referente a toda 

população maior de 18 anos, podendo ter um distúrbio ou não.  

Por fim, cabe aqui destacar que o instrumento foi criado para avaliar diferenças 

individuais em percepção sensorial básica no formato de questionário de auto-avaliação. 

Adultos com TEA podem se beneficiar, já que o déficit sensorial já é reconhecido como um 

subcritério dos sintomas base para o diagnóstico do TEA. Questionários sensoriais são 

utilizados frequentemente em pesquisas e também na clínica, porém, em sua maioria são 

instrumentos voltados para os pais/cuidadores responderem. Entendendo que há um ganho 

qualitativo maior nas respostas, já que a experiência sensorial é subjetiva, o Sensory Perception 

Quotient (SPQ) é uma importante ferramenta de auto-relato para aqueles que vivenciam as 

alterações sensoriais. 

 

7.  CONCLUSÃO 

A versão traduzida para o português do Brasil e adaptada para a cultura brasileira, do 

instrumento de avaliação das funções básicas sensoriais Sensory Perception Quotient (SPQ), 
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atingiu o objetivo do estudo. A metodologia utilizada foi voltada à obtenção de uma versão para 

aplicação, adequadamente traduzida para o português brasileiro e culturalmente adaptada ao 

Brasil, mantendo equivalência com a versão original do instrumento.  

Considerando-se a aplicação do instrumento traduzido e adaptado neste estudo, em 

pessoas de diversas idades e variados níveis escolares, os resultados em relação à 

compreensibilidade do questionário em sua versão reduzida (short) pelos respondentes e sua 

consistência interna satisfatória, indicam que estudos posteriores poderão ser conduzidos para 

que se busquem evidências de validade.  

Recomenda-se que estudos posteriores reproduzam o questionário total, com uma 

amostra maior de participantes, para que se alcance um alfa de Cronbach mais consistente, para 

mais tarde buscar evidências de validade. 

A busca de evidência de validade do instrumento, realizada através de novas pesquisas, 

com outras aplicações da versão traduzida e adaptada neste estudo e de procedimentos 

especialmente voltados para esse fim poderá tornar possível sua utilização no Brasil. 
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9. ANEXO 

A. Pedido de permissão para tradução e adaptação cultural 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


