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RESUMO 

 

Considerando–se o fato de não haver instrumentos brasileiros para avaliar 

habilidades do processamento sensorial e seus efeitos na funcionalidade de 

crianças e adolescentes, este estudo traduziu para o português do Brasil e 

adaptou culturalmente o Sensory Profile (Dunn, 1999). Ao pesquisar-se sobre a 

existência e aplicação de instrumentos de avaliação sensorial em pessoas com 

Transtorno do Espectro do Autismo, encontrou-se o Sensory Profile, instrumento 

criado para avaliar e mensurar quanto o processamento sensorial facilita ou 

dificulta o desempenho funcional em tarefas diárias. Este instrumento, em todas 

as suas versões, é apropriado para programas de rastreamento e protocolos de 

pesquisa e avaliação. Objetivou–se realizar a tradução para o português do Brasil 

e a adaptação para a cultura brasileira do Sensory Profile fazendo um estudo que 

se encaixa no modelo de pesquisa não experimental, transversal, descritiva e os 

passos foram os seguintes: tradução, retrotradução, revisão por um comitê de 

especialistas, avaliação das pontuações e verificação da consistência interna do 

instrumento. A amostra foi constituída de 50 pais de crianças de 05 a 10 anos de 

idade, regularmente matriculadas numa escola particular de ensino fundamental 

da cidade de São Paulo. Os resultados obtidos através da aplicação do 

questionário traduzido e adaptado, já com mudanças em 40 questões em relação 

à versão original, considerando-se sua aplicação em cuidadores de crianças em 

sua maioria com desenvolvimento típico, permitiram observar que ele é 

compreensível e apresenta consistência interna alta.  Essas observações indicam 

que a busca de evidências 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. 

  
 

 

Palavras–chave: Processamento sensorial, Instrumentos de avaliação, Sensory 

Profile. 
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ABSTRACT 

 

Considering that there are not any Brazilian instruments to evaluate sensory 

processing abilities and their effect on the functionality of children and teenagers, 

this study aimed at translating the Sensory Profile instrument (Dunn, 1999) to 

Brazilian Portuguese as well as carrying out its cultural adaptation to Brazilian 

reality. When researching on the existence and the application of sensory 

evaluation instruments in individuals with Autism Spectrum Disorders I found the 

Sensory Profile, which was created to evaluate and measure how much sensory 

processing actually makes it easier or more difficult for these individuals to 

function in daily living tasks. This instrument, in all of its versions, is suited to 

tracking programs and evaluation and research protocols. I had Sensory Profile 

translated and adapted to Brazilian culture within the scope of a non–experimental 

non–longitudinal descriptive research, and the following steps were accomplished: 

translation, back–translation, revision by a specialist committee on analysis, 

evaluation of the scoring and the verification of the instrument's internal 

consistency. I worked with a sample of 50 parents of children aged 5 to 10, each 

child regularly enrolled on a private elementary school in the city of São Paulo, 

Brazil. The results obtained from the application of the translated and adapted 

questionnaire (already with changes in 40 questions relative to the original 

version), taking into consideration the fact that the instrument was applied to 

caregivers of the children with typical development, allowed me to conclude that 

the translated and adapted 125–question instrument is understandable and 

internally consistent. All of that points to the possibility of usage of the Sensory 

Profile in Brazil after future studies, which may search for evidence toward the 

validation of the instrument through new applications of the translated and adapted 

version produced during this study. 

 

Key–words: sensory processing, evaluation instruments, Sensory Profile. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Considerando–se o fato de não haver instrumentos brasileiros para avaliar 

habilidades do processamento sensorial e seus efeitos na funcionalidade de 

crianças e adolescentes, este estudo visa a traduzir para o português do Brasil e 

adaptar culturalmente o Sensory Profile. 

Ao pesquisar-se na Scielo (Scientific Electronic Library Online: biblioteca 

eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos 

brasileiros) e Pubmed (banco de dados para pesquisa bibliográfica em referências 

de artigos médicos publicados em revistas científicas) sobre a existência e 

aplicação de instrumentos de avaliação sensorial em pessoas com Transtorno do 

Espectro do Autismo (TEA), foram encontrados sete instrumentos atualmente 

utilizados e que foram selecionados com base em sua adequação para crianças 

com autismo: 

 

 – Sensory Integration and Praxis Tests (AYRES, 1989): instrumento de avaliação 

sensorial composto por 17 subtestes para a faixa etária dos 4 aos 8 anos de 

idade; direcionado aos pais e cuidadores. 

– Test of Sensory Functions in Infants (DEGANGI, GREENSPAN, 2001): 

questionário com 24 perguntas para lactentes dos 4 aos 18 meses de idade; 

direcionado aos pais ou cuidadores. 

– Sensory Profile (DUNN, 1999): questionário com 125 perguntas para a faixa 

etária dos 3 aos 10 anos de idade; direcionado aos pais ou cuidadores. 

– Short Sensory Profile (DUNN, 1999): versão resumida do Sensory Profile com 

38 questões para a faixa etária de 3 a 10 anos; direcionada aos pais ou 

cuidadores. 

 – Infant Toddler Sensory Profile (DUNN, 2002): questionário com 36 perguntas 

para lactentes de 0 a 6 meses de idade e com 48 perguntas para lactentes de 7 

aos 36 meses; direcionado aos pais ou cuidadores.  

– Adolescent/Adult Sensory Profile (DUNN, 2002): questionário de 

autopreenchimento com 60 itens, para a faixa etária a partir de 11 anos de idade. 
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– Sensory Profile School Companion (DUNN, 2006): questionário com 62 

perguntas para a faixa etária de 3 a 11 anos de idade; direcionado aos 

professores. 

 

 Optou-se pela tradução e adaptação cultural do instrumento de avaliação 

do processamento sensorial Sensory Profile (DUNN, 1999a) em sua versão 

principal, composta de 125 questões. 

 Winnie Dunn, terapeuta ocupacional norteamericana, elaborou este 

instrumento – Sensory Profile – em 1994, para avaliar e mensurar quanto o 

processamento sensorial facilita ou dificulta o desempenho funcional em tarefas 

diárias. Inicialmente, o instrumento era composto de 99 questões. Posteriormente, 

em 1997, num estudo piloto, o número de questões foi ampliado para 125. A 

pesquisa para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do instrumento original 

envolveu 155 terapeutas ocupacionais, foi realizada no período de 1993 a 1999 e 

incluiu mais de 1.200 crianças com e sem deficiência e com idades entre 03 e 14 

anos (DUNN, 1999c). 

 É um questionário organizado em três áreas: 

 

• Processamento sensorial, subdividida em seis categorias (audição, visão, 

movimento, tato, multissensorial e oral); 

• Modulação, subdividida em cinco categorias (tônus, posição 

corporal/movimento, nível de atividade, respostas emocionais, estímulo 

visual); 

• Comportamento e respostas emocionais, subdividida em três categorias 

(emocional/social, efeitos comportamentais no processamento sensorial e 

limiares para respostas). 

 

 Sendo uma ferramenta de avaliação que reúne informações sobre as 

habilidades do processamento sensorial de crianças e adolescentes e sua 

interferência na funcionalidade, suas características e benefícios podem ser 

descritos através de sete possibilidades: 

 

• Resgatar informações importantes sobre o processamento sensorial; 
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• Associar claramente o processamento sensorial com o desempenho 

cotidiano; 

• Fornecer informações para a tomada de decisões a partir de uma base 

teórica; 

• Envolver os cuidadores como membros críticos da equipe que 

convive/trabalha com a criança/adolescente; 

• Ser aplicável a crianças com todo tipo de deficiência e níveis de severidade; 

• Ser simples quanto à administração, pontuação e interpretação e 

• Poder ser rapidamente aplicado. 

 

O instrumento deve ser aplicado a quem tem um contato diário com a 

criança/adolescente, e as respostas deverão considerar com qual frequência 

(sempre, frequentemente, ocasionalmente, raramente, nunca) ocorrem os 

comportamentos. 

 O Sensory Profile foi concebido para fornecer uma avaliação abrangente 

do desempenho sensorial. Sua utilização em conjunto com outras avaliações, 

observações e relatórios pode contribuir para o estabelecimento de diagnósticos e 

o planejamento de intervenções (DUNN, 1999c).  

 Este questionário, em todas as suas versões, é apropriado para programas 

de rastreamento e protocolos de pesquisa e avaliação. Configura–se como um 

instrumento de alto padrão, pois avalia de forma detalhada questões relacionadas 

ao processamento sensorial. 

 Infere-se que não apenas crianças e adolescentes com TEA podem ser 

beneficiados com sua aplicação e análise de seus resultados, mas, também, 

crianças e adolescentes com outros diagnósticos de deficiências – especialmente 

os que incluem deficiência intelectual –, dado o nível de detalhamento de suas 

questões, a abrangência de todos os sistemas sensoriais e sua relação com 

aspectos emocionais, sociais e comportamentais. 

 Tendo apresentado o instrumento escolhido para a tradução e adaptação 

cultural, cabe explicar o desenvolvimento do presente trabalho. 

 Este trabalho teve por objetivo traduzir e adaptar culturalmente um 

instrumento de avaliação sensorial, o Sensory Profile. Assim, primeiramente 
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explorou-se o conceito de processamento sensorial, a partir da teoria 

desenvolvida por Anne Jean Ayres (1972) e Winnie Dunn (1997). 

 A revisão de literatura sobre a aplicação do instrumento escolhido foi 

focada em pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, cujo diagnóstico no 

Brasil é apoiado pelo Código Internacional de Doenças (CID–10) e DSM 5 

(Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), ambos mencionados 

no estudo. 

 Os critérios diagnósticos do Transtorno do Espectro do Autismo foram 

literalmente descritos a partir do DSM 5, manual diagnóstico recentemente 

editado em sua 5ª versão. Discorreu–se, também, sobre procedimentos possíveis 

de serem realizados em ambientes terapêuticos e educacionais junto aos 

indivíduos com TEA que possuem dificuldades sensoriais. No âmbito educacional, 

foram discutidos o direito de acesso à escola regular por parte de pessoas com 

deficiências, mais especificamente, pessoas com TEA, e ainda o desafio que é 

planejar propostas de intervenções apoiadas em abordagens que sejam 

adequadas a estas pessoas e voltadas à sua funcionalidade, ou seja, 

intervenções baseadas em abordagens teórico-metodológicas que apresentam 

evidência científica. 

 Em seguida, foram apresentados a justificativa, o objetivo e o método do 

estudo, seus resultados, a discussão e a conclusão. 

 Por fim, estão listadas as referências utilizadas e expostos os anexos. 

 

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

2.1. Conceituação do processamento sensorial 

  

 Segundo Momo e Silvestre (2011), a Teoria da Integração Sensorial foi 

desenvolvida pela terapeuta ocupacional e neurocientista norteamericana Anne 

Jean Ayres (1920–1989), pioneira ao estabelecer uma relação entre 

processamento sensorial, comportamento, aprendizagem e desenvolvimento.  

 A Teoria da Integração Sensorial se baseia nas experiências sensório- 

motoras e na capacidade do indivíduo de receber informações sensoriais 

provenientes do meio ambiente, processando e integrando essas informações no 
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Sistema Nervoso Central (SNC) para, posteriormente, poder utilizá–las de uma 

forma organizada e adaptada. 

 O processamento sensorial, segundo essa teoria, passa pelos canais de 

recepção que captam as sensações e convertem–nas em impulsos recebidos 

pelo córtex sensorial e depois são conduzidos ao córtex motor, proporcionando 

respostas. De acordo com as conclusões de Ayres, é possível relacionar 

dificuldades de percepção, organização e interpretação de informações oriundas 

do ambiente em que estamos inseridos às dificuldades de aprendizagem e de 

desempenho. 

 Assim, estímulos ambientais diversos são respondidos de acordo com a 

maneira como o indivíduo percebe, organiza e modula sensações. Essa 

modulação é definida como o ajuste e processamento das informações segundo 

sua intensidade, frequência, duração e complexidade. Ayres postulou que a 

aprendizagem inclui relações complexas entre comportamento e funcionamento 

das estruturas neurais. Para ela, a aprendizagem se dá através do 

processamento neural das informações que entram pelas vias sensoriais e geram 

os comportamentos. Segundo a pesquisadora, os prejuízos oriundos das 

alterações sensoriais podem ser observados no processamento sensorial 

ineficiente verificado nas crianças com TEA, por exemplo, nas quais se observa 

um registro inadequado dos estímulos sensoriais e uma modulação também 

inadequada pelo SNC sobre esses estímulos (MOMO E SILVESTRE, 2011). 

 Para proteger e divulgar corretamente a Teoria de Integração Sensorial de 

Jean Ayres foi criada uma rede de indivíduos e entidades: a Sensory Integration 

Global Network. Uma das formas de acessar essa rede é através do site escrito e 

compilado por muitos dos melhores pesquisadores e clínicos da Integração 

Sensorial de Ayres®. Segundo dados de outro site que faz parte desta rede – o 

7Senses –, em 1960, Jean Ayres investigou sistematicamente a natureza da 

forma como o cérebro processa a informação sensorial de maneira a usá–la para 

a aprendizagem, para as emoções e o comportamento, e criou a Teoria de 

Integração Sensorial como é atualmente usada na prática da Terapia Ocupacional 

e aplicada em pediatria e em educação na infância.  

 A terapeuta ocupacional Winnie Dunn, em sua busca pela compreensão 

acerca dos padrões comuns de comportamento diante de estímulos ambientais 
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diversos, elaborou, em 1997, um modelo teórico embasado nos princípios da 

Teoria da Integração Sensorial. Esse modelo tem sido referência em estudos e 

intervenções sobre o processamento sensorial e contribuído para a compreensão 

das desordens sensoriais presentes em pessoas com autismo (Dunn, 1997). 

 Tal modelo relaciona limiares neurológicos, também chamados de limiares 

de estimulação (altos e baixos), aos comportamentos respondentes (passivo e 

ativo). Limiares altos exigem grande quantidade de estímulos para que o SNC 

detecte, processe e produza respostas. Limiares baixos demandam pouca 

intensidade de estímulos para provocar respostas. Segundo Goldstein (2012), 

quando os limiares neurológicos de uma criança são mais elevados do que o 

normal, o SNC exige estímulos sensoriais mais intensos para provocar uma 

reação. É o caso de crianças com autismo que parecem não sentir dor quando se 

ferem. Por outro lado, quando os limiares neurológicos são mais baixos do que o 

normal, a criança precisa de menos estímulos sensoriais para registrar a 

resposta, pois ocorre uma hipersensibilidade, reação que pode ser observada em 

indivíduos com autismo que não toleram o toque. 

 Tanto Ayres quanto Dunn dedicaram–se aos estudos e pesquisas sobre as 

relações entre o cérebro, o corpo e o comportamento. Para ambas, as disfunções 

comportamentais muitas vezes se relacionam às dificuldades no processamento 

sensorial, e quando há problemas de aprendizagem e comportamentos 

desadaptativos relacionados aos distúrbios sensoriais, é necessário identificar e 

avaliar as dificuldades que geram esses problemas e comportamentos. 

 Desse modo, ao recorrer-se ao conceito de processamento sensorial como 

uma função neurológica que organiza e modula os estímulos, possibilitando a 

produção de respostas ao ambiente e a realização de tarefas diárias, pode-se 

reiterar sua importância na vida e no desenvolvimento dos indivíduos. Para além, 

ao estudar-se o modelo proposto por Dunn, compreende-se sua preocupação em 

criar um instrumento padronizado: o Sensory Profile, capaz de verificar falhas no 

processamento sensorial. 
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2.2. O processamento sensorial em indivíduos com Transtorno do Espectro do 

Autismo 

 

Quando há dificuldades no processamento sensorial surgem alterações 

que podem ser observadas em crianças com diagnósticos variados, dentre eles, o 

Transtorno do Espectro do Autismo, que será tratado a seguir de maneira mais 

específica. 

No Brasil, o diagnóstico do autismo é apoiado pelo Código Internacional de 

Doenças, décima edição (CID–10). Apesar disso, o diagnóstico de autismo é 

concluído através de observação clínica e de dados fornecidos pelos pais ou 

responsáveis, através de anamnese e de instrumentos de rastreamento, visto que 

não existem marcadores biológicos que definam o quadro. Além do CID–10, 

outros manuais fornecem diretrizes para o entendimento do autismo. Dentre eles, 

um muito utilizado é o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais) da American Psychiatric 

Association (Associação Americana de Psiquiatria), o DSM, que está na quinta 

edição.  

 De acordo com o DSM 5, os indivíduos com Transtorno do Espectro do 

Autismo apresentam sintomas relacionados a dificuldades de 

comunicação/interação social e de comportamento desde a infância. Vejamos 

mais detalhadamente os critérios que, segundo o DSM 5, devem ser preenchidos 

para o diagnóstico do TEA. Esses critérios foram transcritos literalmente da 5ª. 

edição do manual. 

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

contextos, conforme manifestado pelo que segue, atualmente ou por história 

prévia: 

 1. Déficits na reciprocidade socioemocioanal, variando, por exemplo, de 

 abordagem social anormal e dificuldade para estabelecer uma conversa 

 normal a compartilhamento reduzido de interesses, emoções ou afeto, a 

 dificuldade para iniciar ou responder a interações sociais.  

 2. Déficits nos comportamentos comunicativos não verbais usados para 

 interação social, variando, por exemplo, desde comunicação verbal e não 
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 verbal pouco integrada a anormalidade no contato visual e linguagem 

 corporal ou déficits na compreensão e uso de gestos, até a ausência total 

 de expressões faciais e comunicação não verbal. 

 3. Déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, 

 variando, por exemplo, de dificuldade em ajustar o comportamento para se 

 adequar a contextos sociais diversos a dificuldade em compartilhar 

 brincadeiras imaginativas ou em fazer amigos, a ausência de interesse por 

 pares. 

B. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, 

conforme manifestado por pelo menos dois dos seguintes, atualmente ou por 

história prévia: 

1. Movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados ou 

repetitivos. 

2. Insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões 

ritualizados de comportamento verbal ou não verbal. 

3. Interesses fixos e altamente restritos que são anormais em intensidade 

ou foco.  

4. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse incomum 

por aspectos sensoriais do ambiente (por exemplo, indiferença aparente a 

dor/temperatura, reação contrária a sons ou texturas específicas, cheirar ou 

tocar objetos de forma excessiva, fascinação visual por luzes ou 

movimento). 

C. Os sintomas devem estar presentes precocemente no período do 

desenvolvimento (mas podem não se tornar plenamente manifestos até que as 

demandas sociais excedam as capacidades limitadas, ou, ainda, podem ser 

mascarados por estratégias aprendidas mais tarde na vida). 

D. Os sintomas causam prejuízos clinicamente significativos no funcionamento 

social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo no 

presente. 

E. Essas perturbações não são mais bem explicadas por deficiência intelectual 

(transtorno do desenvolvimento intelectual) ou por atraso global do 

desenvolvimento. Deficiência intelectual ou transtorno do espectro autista 

costumam ser comórbidos; para fazer o diagnóstico da comorbidade de transtorno 
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do espectro autista e deficiência intelectual, a comunicação social deve estar 

abaixo do esperado para o nível geral do desenvolvimento. 

 

 Cabe aqui mencionar que o TEA se manifesta de forma bastante 

heterogênea, pois nem sempre as deficiências nas áreas da 

comunicação/interação social e do comportamento aparecem em conjunto, 

conforme observado por Schmidt (2012). Além disso, há variações significativas 

de indivíduo para indivíduo quanto à intensidade dos sintomas, dentre eles, os 

relacionados às dificuldades sensoriais. 

 É igualmente adequado comentar que há evidências relatadas em registros 

autobiográficos de autistas de alto funcionamento que descrevem um mau 

funcionamento sensorial, como citado por Caminha (2009). Essa pesquisadora 

também menciona a presença de alterações sensoriais relatadas por pais e 

cuidadores já apresentadas no primeiro ano de vida de crianças autistas. Seu 

objetivo com essa abordagem foi incitar uma reflexão acerca da relação entre um 

aparato sensorial imperfeito dos bebês autistas com os prejuízos apresentados 

nas áreas da comunicação, da interação social e do comportamento. 

 A autora cita que as taxas de 69% a 80% presentes na literatura, referentes 

a problemas sensoriais associados às dificuldades de comunicação/interação e 

comportamento em autistas, são, no mínimo, evidências importantes para que se 

proceda a uma análise mais aprofundada sobre a possibilidade de o autismo ser 

um transtorno de base sensorial. Embora ela própria comente que essas 

evidências não são conclusivas, analisa–as como merecedoras de uma maior 

atenção por parte dos profissionais envolvidos no processo de diagnóstico e 

tratamento do TEA, com vistas ao planejamento e execução de intervenções 

sensoriais precoces que poderão acarretar melhoras no quadro clínico do 

transtorno. Para o planejamento e execução dessas intervenções, a pesquisadora 

afirma que uma avaliação inicial do perfil sensorial é essencial e deve ser 

realizada o mais cedo possível, pois, com o passar do tempo, podem se 

desenvolver mecanismos de compensação inadequados, tais como autoagressão 

e isolamento. 

 A seguir, serão apresentados e comentados quatorze estudos realizados 

entre os anos de 1997 e 2014, localizados através de pesquisa nas bases de 
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dados Scielo e Pubmed, utilizando os descritores combinados em português e 

inglês: autismo e perfil sensorial. Os artigos foram elaborados com diferentes 

abordagens, porém, todos tratam de dificuldades no desenvolvimento das 

habilidades do processamento sensorial por parte de indivíduos com TEA. O 

critério para a seleção dessas pesquisas foi a utilização do instrumento de 

avaliação Sensory Profile em alguma de suas versões.  

 Os cinco primeiros estudos tiveram a participação de Winnie Dunn – 

criadora do instrumento – e estão apresentados cronologicamente. Do sexto ao 

décimo quarto artigos a apresentação seguiu apenas a ordem cronológica. 

1) Segundo Kientz & Dunn (1997), os pais de 32 crianças entre 3 e 13 anos de 

idade com autismo (15 com autismo leve a moderado e 17 com autismo severo) e 

de 64 crianças na mesma faixa etária sem autismo que responderam ao Sensory 

Profile forneceram informações sobre habilidades do processamento sensorial 

que foram fundamentais para avaliar e planejar intervenções para essas crianças. 

Através de análise descritiva dos dados do questionário foi possível identificar 

diferenças nas respostas dos pais de crianças sem autismo e com autismo. Os 

resultados e conclusões deste estudo comparativo demonstraram que em 85% 

dos itens avaliados houve diferenças entre os sujeitos com autismo em relação 

aos sujeitos sem autismo, expressando significativas dificuldades sensoriais por 

parte dos primeiros.  

2) Dunn (2001) utilizou o Sensory Profile em pessoas adultas para discorrer sobre 

as sensações de vida diária a partir de considerações pragmáticas, teóricas e 

empíricas. Ela observou que os padrões de processamento sensorial 

apresentados são baseados em limiares neurológicos e estratégias de 

autorregulação. Foram demonstrados nesse estudo documental quatro padrões a 

partir das respostas ao questionário: busca sensorial, evitação sensorial, 

sensibilidade sensorial e baixo registro, evidenciando dificuldades na captação, 

percepção, organização e modulação dos estímulos ambientais.  

3) Em 2007, Tomcheck & Dunn, em estudo comparativo utilizando o Sensory 

Profile em 281 crianças com e 281 sem autismo, demonstraram que a maioria das 

crianças com autismo apresenta deficiência no processamento sensorial, 

revelando quatro padrões de respostas: busca sensorial (marcada por uma maior 

intensidade nas sensações e tendência a desfocar a atenção durante uma 
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atividade ou em interações sociais), evitação sensorial (caracterizada por rigidez 

de rituais e dificuldade em mudar de atividade), sensibilidade sensorial (percebida 

através de reações mais intensas a estímulos táteis, visuais e auditivos em 

comparação a uma responsividade típica) e baixo registro (observado perante 

respostas passivas ao ambiente, desconsiderando-se os estímulos sensoriais 

oferecidos e mostrando apatia). Nos resultados dessa pesquisa, 92% do total de 

crianças com autismo demonstraram algum grau de disfunção no processamento 

sensorial. As conclusões mostraram que as maiores diferenças entre crianças 

com e sem autismo foram relacionadas à fala, audição e sensibilidade tátil. 

4) Brown & Dunn (2010) aplicaram o Sensory Profile School Companion em 

professores de 49 estudantes com autismo e o Sensory Profile em seus pais, para 

estabelecer uma relação entre o processamento sensorial em diferentes 

contextos: o lar e a escola. A análise realizada considerando dados fornecidos 

pelos pais (através das respostas ao SP) e pelos professores (a partir das 

respostas ao SPSC) revelou correlações significativas do ponto de vista 

estatístico, levando às seguintes conclusões: os padrões de processamento 

sensorial têm características comuns em crianças com autismo (o impacto é o 

mesmo em vários lugares, nesse caso, escola e lar) e características específicas 

ao contexto (o impacto é singular para uma situação ou atividade). 

5) Nadon, Dunn et al. (2011) utilizaram as respostas dadas ao Short Sensory 

Profile por pais de 95 crianças de 3 a 10 anos de idade com autismo para 

examinar a relação entre as dificuldades de processamento sensorial e o número 

de problemas de alimentação dessas crianças. O estudo sugere que certas 

modalidades sensoriais podem influenciar os problemas de alimentação mais do 

que outras. Por exemplo: as crianças que foram classificadas com maior 

sensibilidade tátil demonstraram ter preferências alimentares incomuns em 

relação a marcas, receitas específicas, cor, textura ou temperatura dos alimentos. 

Esses resultados indicaram um significativo aumento no número de problemas 

alimentares quando foi analisado o perfil alimentar desses indivíduos. Esse 

estudo examinou a associação de comportamentos alimentares com o 

processamento sensorial e os resultados mostraram que perto de 90% das 

crianças em idade pré escolar e escolar com TEA não processam estímulos 

sensoriais, particularmente táteis, olfativos, visuais e auditivos da mesma maneira 
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que crianças dessas faixas etárias com desenvolvimento típico. As conclusões 

apontaram para uma associação entre as dificuldades no processamento 

sensorial e o número de problemas alimentares. 

 Analisando os cinco estudos descritos, percebe-se que, em sua busca pela 

compreensão acerca dos padrões comuns de comportamento diante de estímulos 

ambientais diversos, Dunn e colaboradores, utilizaram em pesquisas as 

pontuações do Sensory Profile e investigaram as dificuldades do processamento 

sensorial em pessoas com autismo através de análises correlacionais e do 

estabelecimento de perfis. Foram encontradas evidências de dificuldades nas 

habilidades do processamento sensorial em indivíduos com autismo. 

 Passa-se agora aos estudos sem coautoria de Dunn. 

 

6) Walting et al. (2001), num estudo com 40 pais de crianças com autismo e 40 

pais de crianças sem autismo, todas na faixa de 3 a 6 anos de idade, observaram 

uma performance significativamente diferente entre os dois grupos. Os aspectos 

notadamente distintos entre os dois grupos de crianças relacionaram–se à busca 

sensorial, reações emocionais, sensibilidade oral, desatenção/distração e baixo 

registro; todos eles evidenciando dificuldades maiores nas crianças com autismo. 

A análise foi realizada através das pontuações das respostas dadas ao Sensory 

Profile. A principal conclusão desse estudo foi que crianças com autismo têm 

comportamentos significativamente diferentes dos das crianças sem autismo, 

relacionados a oito fatores observados em perfis sensoriais: busca sensorial, 

reações emocionais, baixa resistência/tônus, sensibilidade oral, 

desatenção/distração, baixo registro, percepção motora fina e outros. Dessa 

forma, os resultados provenientes desse estudo apresentam consistência com a 

literatura que descreve hipossensibilidade e hiperssensibilidade a estímulos 

sensoriais por parte de indivíduos com autismo. Os pesquisadores concluíram 

que as crianças com autismo têm déficits em vários aspectos ligados às 

habilidades do processamento sensorial. 

7) Ahn et al. (2004) pesquisaram 703 pais de crianças que ingressaram em uma 

pré escola pública americana utilizando o Short Sensory Profile para avaliar suas 

percepções em relação às dificuldades no processamento sensorial de seus 

filhos. De acordo com as respostas dos pais ao SSP, de um total de 703 crianças, 
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96 delas (portanto, 13,7%) encaixaram–se nos critérios de dificuldades de 

processamento sensorial segundo as percepções dos pais. Para esses 

pesquisadores, essa porcentagem está de acordo com estimativas publicadas na 

literatura e sugerem a necessidade de um estudo epidemiológico sobre distúrbios 

do processamento sensorial. 

08) Kern et al. (2006) selecionaram 104 pessoas diagnosticadas com autismo 

com idades entre 3 e 56 anos, de ambos os sexos, além de 104 pessoas com 

sexo e idade pareados (grupo controle) e utilizaram o Sensory Profile para avaliar 

a natureza de disfunções sensoriais nestas pessoas. Nas pessoas mais velhas 

com autismo foram encontrados níveis mais baixos nas anormalidades do 

processamento sensorial, exceto quanto aos baixos limiares táteis, que não 

apresentaram melhoras significativas com o avanço da idade. Houve uma 

observação importante sobre o baixo limiar auditivo e visual que mostrou uma 

diminuição da sensibilidade auditiva e visual em pessoas mais velhas com 

autismo, enquanto que no grupo controle notou–se um aumento na sensibilidade 

auditiva e visual com a idade. Os resultados e conclusões dessa pesquisa 

sugerem que as anormalidades sensoriais em pessoas com autismo são de 

natureza global (envolvendo várias modalidades), mas têm potencial para 

melhorar com a idade em determinados aspectos (auditivo e visual). 

09) Ashburner et al. (2008) associaram um padrão de dificuldades em 

discriminação auditiva e um baixo nível de busca e de respostas ao insucesso 

acadêmico de crianças com autismo. Eles exploraram a relação entre o 

processamento sensorial e as respostas emocionais, comportamentais e 

educacionais em sala de aula por parte de 28 crianças com TEA, através de 

observações, aplicação de outros instrumentos e das pontuações do Short 

Sensory Profile. Também participaram do estudo 51 crianças com 

desenvolvimento típico. Nos dois grupos as crianças tinham idades entre 6 e 10 

anos. Os professores não tinham conhecimento das avaliações dos pais sobre o 

processamento sensorial de seus filhos e os pais não tinham conhecimento das 

avaliações dos professores acerca do desempenho em sala de aula. Nas análises 

das respostas ao SSP, a única associação significativa no grupo de crianças com 

desenvolvimento típico foi entre QI estimado e desempenho acadêmico, conforme 

esperado. Já no grupo com TEA, a filtragem, busca e sensação auditivas foram 
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significativamente associadas de maneira negativa com o desempenho 

acadêmico e a atenção às tarefas cognitivas. A alta prevalência de dificuldades 

dessa filtragem auditiva foi consistente com achados anteriores (no caso, 

Tomchek & Dunn, 2007). Além disso, as crianças com TEA apresentaram 

dificuldades no entendimento das instruções verbais na presença de ruído de 

fundo, o que muitas vezes resultou em problemas comportamentais. As 

conclusões dessa pesquisa mostraram que crianças que têm dificuldades em 

processar instruções verbais em ambientes barulhentos e que permanecem 

focadas em comportamentos sensoriais são mais propensas a desempenhos 

acadêmicos mais baixos. 

10) Brown et al. (2008) buscaram evidências de validade nas pontuações das 

respostas ao Sensory Profile fornecidas pelos pais de 26 crianças australianas de 

5 a 8 anos de idade diagnosticadas com TEA e em pais de 26 crianças da mesma 

idade, também australianas, mas com desenvolvimento típico. Os resultados 

indicaram que as crianças com TEA apresentaram pontuações significativamente 

mais baixas no processamento sensorial e também mostraram que houve 

evidências de validade do Sensory Profile entre as crianças com TEA e com 

desenvolvimento típico. Concluíram que o instrumento pode ser usado com 

confiança em contextos interculturais, como na Austrália. 

11) Segundo Schoen et al. (2009), o estudo por eles realizado é o primeiro que 

compara e contrasta as dificuldades do processamento sensorial partindo de um 

modelo laboratorial. Nessa pesquisa foram utilizados marcadores de excitação e 

reação para o sistema nervoso simpático, através da administração de uma série 

de desafios relativos aos domínios dos cinco sentidos. Além disso, foi aplicado 

nos pais o Short Sensory Profile. Participaram 40 crianças e adolescentes com 

autismo (Síndrome de Asperger e autismo de alto funcionamento) com idades 

entre 5 e 15 anos. Destes 40 sujeitos, 02 não conseguiram completar a pesquisa 

pois apresentaram ansiedade intensa, restando 38 (11 com Asperger e 27 com 

autismo de alto funcionamento). O estudo reiterou dados de literatura anterior que 

diferenciam crianças com TEA de crianças com desenvolvimento típico nas 

medidas comportamentais e sensoriais. Os resultados confirmaram que as 

crianças com TEA tiveram menor responsividade para estímulos vestibulares (por 

exemplo, balançar, girar, rodar) e proprioceptivos (relacionados aos músculos e 
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articulações) e maior responsividade para estímulos gustativos e olfativos. Além 

disso, apresentaram comportamentos sensoriais mais atípicos do que crianças 

tipicamente desenvolvidas. Os autores da pesquisa ressaltaram em suas 

conclusões que a diferenciação entre comportamentos fisiológicos e sensoriais é 

essencial ao planejamento de intervenções apropriadas e também na precisão 

dos diagnósticos. 

12) Joosten & Bundy (2010) analisaram os resultados da aplicação do Sensory 

Profile em 29 pais de crianças e adolescentes com TEA e deficiência intelectual e 

em 23 pais de crianças e adolescentes com deficiência intelectual apenas para 

investigar o processamento sensorial, os comportamentos repetitivos e as 

estereotipias. As idades compreenderam a faixa dos 5 aos 18 anos. Seus 

achados apontaram para a presença de maiores dificuldades sensoriais nos 

indivíduos com TEA e deficiência intelectual do que nos sujeitos com deficiência 

intelectual apenas. A contribuição particularmente importante desse estudo, 

baseada em seus resultados, é a identificação de comportamentos que refletem 

baixos limiares sensoriais (aumento da sensibilidade e evitação), o que pode 

contribuir para a compreensão da ansiedade vivida por crianças com TEA e 

deficiência intelectual. Além disso, segundo seus autores, essa pesquisa poderá 

também auxiliar para um melhor entendimento dos comportamentos 

estereotipados e repetitivos que as crianças com TEA e deficiência intelectual 

comumente apresentam. As conclusões: compreender a origem da ansiedade 

presente nessas pessoas permite intervenções para evitar ou minimizar o 

aparecimento de estereotipias e comportamentos repetitivos. 

13) Lane et al. (2011) buscaram evidências de subtipos sensoriais em autismo 

através de um modelo baseado na análise de agrupamentos das respostas dadas 

ao Short Sensory Profile por 30 pais de crianças com idades entre 3 e 10 anos. 

As crianças tinham diagnóstico de autismo e Transtornos Invasivos sem outra 

Especificação. Foi confirmada a tríade de subtipos sensoriais relatada em outros 

estudos (desatenção na busca sensorial, modulação sensorial com sensibilidade 

de movimentos e modulação sensorial com sensibilidade para gostos e cheiros). 

Mais dois subtipos foram estabelecidos: crianças com um padrão primário de 

disfunção proprioceptiva vestibular e diferenciadas quanto a movimentos e 

sensibilidade tátil. 
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Os autores desse estudo salientaram que a heterogeneidade do TEA dificulta o 

desenvolvimento de orientações e protocolos com intervenções específicas. No 

entanto, disfunções no processamento sensorial são possíveis de serem 

observadas desde a primeira infância. Esse estudo concluiu que a classificação 

de crianças utilizando as diferenças sensoriais e os subtipos sensoriais pode 

identificar características e padrões sensoriais em autismo e, assim, orientar 

estratégias de intervenção para este grupo heterogêneo. 

14) Uljarevi et al. (2014), aplicaram o Adolescent/Adult Sensory Profile em 50 

mães de crianças e adolescentes com TEA para investigar reações sensoriais 

nelas próprias. Destacaram nessa pesquisa que reações atípicas a estímulos 

sensoriais podem se relacionar a herdabilidade na população em geral e são um 

fator de risco para transtornos afetivos. Em decorrência dos problemas sensoriais 

serem altamente prevalentes em indivíduos com TEA, para esses pesquisadores 

é de fundamental importância investigar a presença de sintomas sensoriais 

atípicos em seus pais. Foram analisadas as respostas das mães ao AASP quanto 

aos estímulos sensoriais e reações comportamentais, considerando o modelo 

teórico de processamento sensorial proposto por Dunn em 1997. Nesse modelo 

está demonstrada a relação entre os limiares neurológicos e os padrões de 

respostas comportamentais através de quadrantes nos quais aparecem o baixo 

registro, a busca sensorial, a sensibilidade sensorial e a evitação sensorial. As 

respostas revelaram que 98% das mães (49 de 50) tiveram pontuações atípicas 

em pelo menos um quadrante do instrumento. Dessa forma, essa pesquisa 

forneceu uma primeira evidência de atipicidade sensorial em mães de crianças 

com TEA e concluiu que são necessários mais estudos para elucidar a 

contribuição de influências genéticas e ambientais na expressão de problemas 

sensoriais em TEA. 

 

  Constata-se, nas descrições do sexto até o décimo quarto artigos, que o 

instrumento de avaliação sensorial – Sensory Profile – tem sido utilizado por 

pesquisadores para diferentes investigações. Os estudos relataram a presença de 

déficits no processamento sensorial em indivíduos com TEA e se aprofundaram 

nessa constatação através de diferentes abordagens. Para além das diferentes 

abordagens, as pesquisas reiteram que as disfunções de processamento 
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sensorial estão presentes em indivíduos com TEA e que é necessário avaliá–las 

para planejar intervenções adequadas para esses sujeitos. 

 Por todo o descrito acima, entende-se que é preciso avaliar as habilidades 

do processamento sensorial e traçar o perfil sensorial de indivíduos com TEA para 

intervir adequadamente frente às dificuldades nessa área. Essa avaliação e o 

estabelecimento desse perfil poderão contribuir no refinamento/fornecimento de 

diagnósticos e na análise das dificuldades das habilidades do processamento 

sensorial. É sabido o impacto negativo causado pelos comportamentos não 

interativos de indivíduos com TEA no ambiente familiar, na escola e em outros 

locais por eles frequentados. Não se pretende, com este encadeamento de ideias, 

afirmar que as dificuldades nas habilidades relacionadas ao processamento 

sensorial são as únicas responsáveis pelos comportamentos não adaptativos de 

indivíduos com TEA, mas cabe observar que traçar o perfil sensorial desses 

indivíduos pode auxiliar na compreensão das particularidades desse 

processamento e na identificação da origem desses comportamentos. 

 

2.3. Identificação das dificuldades nas habilidades de processamento sensorial 

em indivíduos com TEA e possibilidades de intervenção 

 

 Além das contribuições advindas de processos terapêuticos desenvolvidos 

em ambientes que possuem equipamentos e recursos com informações auditivas, 

visuais, olfativas, gustativas e táteis e que sejam gerenciados por terapeutas 

ocupacionais com a participação das crianças, também no contexto escolar é 

possível fazer adequações e planejar intervenções de acordo com as 

necessidades sensoriais constatadas nos alunos com TEA. 

 Para adaptar e organizar ambientes educacionais que realmente 

contribuam com a aprendizagem é fundamental que se compreenda como as 

informações sensoriais estão sendo processadas. Além disso, a organização dos 

espaços da escola, como sala de aula, pátios, parques, quadras poliesportivas e 

outros deve considerar as dificuldades sensoriais dos indivíduos com TEA.  

 Segundo Momo e Silvestre (2011), indivíduos que não participam de 

atividades que envolvem experiências sensoriais perdem oportunidades de 

aprendizado, pois exploram pouco o ambiente. As autoras relatam que em 



  32 

 

situações de agrupamentos é comum encontrar sinais que podem significar 

dificuldades em modular e organizar informações sensoriais: recusar alimentos, 

não entrar em sala de aula, não sentar, não participar de atividades de corpo e 

movimento, utilizar sempre o mesmo equipamento ou brinquedo no parque. A 

partir desses sinais e da avaliação das dificuldades sensoriais é possível adotar 

estratégias baseadas tanto nas observações sobre cada situação quanto nas 

informações sensoriais presentes nas reações e nos comportamentos emitidos.  

 Neste sentido, mais uma vez reitera-se a importância da avaliação das 

habilidades sensoriais nos indivíduos com TEA para o planejamento e elaboração 

de estratégias que de fato contribuam com o trabalho terapêutico e pedagógico 

com os mesmos. A seguir, falar-se-á mais especificamente desse trabalho 

pedagógico, abordando aspectos relacionados ao acesso à escola. 

 

2.4. Algumas questões sobre a deficiência, a escola regular enquanto direito das 

crianças e adolescentes com TEA e a elaboração de estratégias pedagógicas 

para esses sujeitos 

 

 No mundo todo, pessoas com deficiência apresentam níveis mais baixos 

de escolaridade, participação econômica menor e taxas de pobreza mais 

elevadas em comparação às pessoas sem deficiência. Para melhorar esses 

níveis e desenvolver as potencialidades das pessoas com deficiência é 

necessário capacitá–las, e uma das formas de fazê–lo é permitir seu acesso à 

escola. 

 De acordo com o Relatório Mundial sobre a Deficiência publicado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2011, mais de um bilhão de pessoas 

em todo o mundo convivem com alguma forma de deficiência, dentre as quais 

cerca de 200 milhões têm dificuldades funcionais consideráveis. Embora esses 

números reflitam dados de prevalência, foram extraídos dos melhores conjuntos 

de dados disponíveis em cada país. Ainda de acordo com o documento, é preciso 

capacitar as pessoas que vivem com alguma deficiência e retirar as barreiras que 

as impedem de participar de atividades em suas comunidades, de terem acesso à 

educação de qualidade, encontrarem trabalho e serem ouvidas. 
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 Segundo dados do Censo de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), o Brasil possui 45.606.048 (23,9% da população) de 

pessoas com algum tipo de deficiência: visual, auditiva, motora ou intelectual. 

Verificou–se nesse Censo que 2.670.581 (1,4% da população) são pessoas com 

deficiência intelectual.  

 Os números apurados e publicados pela OMS e pelo Censo do IBGE são 

expressivos e apontam para a necessidade de iniciativas voltadas ao 

desenvolvimento das pessoas com deficiência. No Brasil, observam-se alguns 

avanços quanto ao direito de ingresso de pessoas com deficiência em escolas 

regulares, ainda que, na prática, seja constatada a complexidade inerente à 

efetivação desse direito, especialmente no tocante à frequência destes alunos no 

meio escolar e a um adequado atendimento. A experiência da autora deste 

estudo após muitos anos de trabalho em escolas regulares de ensino possibilitou 

vivências que reiteram essa complexidade e a presença de vários obstáculos 

(afetivos, cognitivos e estruturais) na escola que dificultam o desenvolvimento das 

pessoas com deficiência.  

 Em dezembro de 2012 foi sancionada a Lei Federal número 12.764/12, 

sobre a Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro do 

Autismo (TEA). O principal avanço dessa lei foi considerar a pessoa com autismo 

como pessoa com deficiência, não sendo mais necessário recorrer à Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência para o reconhecimento 

desses direitos. Assim, as pessoas com TEA, hoje, no Brasil, respaldadas por 

essa lei, podem frequentar as salas de aula em escolas regulares, bem como têm 

o direito legal de receberem atendimento educacional especializado nas 

chamadas Salas de Apoio Pedagógico ou Salas de Recursos Multifuncionais, no 

contraturno das aulas regulares.  

 Embora a sanção da referida lei represente uma conquista e um avanço 

para os sujeitos com TEA e suas famílias, desenvolver estratégias pedagógicas 

adequadas para os mesmos constitui um enorme desafio para os professores, 

especialmente do ponto de vista dos avanços acadêmicos esperados na 

escolarização. A elaboração de propostas pedagógicas adequadas ao 

desenvolvimento desses alunos que frequentam escolas regulares de ensino 

pode e deve se valer de instrumentos de avaliação que investiguem as 
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potencialidades e dificuldades presentes no desempenho deles, para, 

efetivamente, melhor planejar abordagens que sejam adequadas a eles e 

voltadas à sua funcionalidade. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

 Este estudo se justifica pela inexistência de instrumentos brasileiros para 

avaliar habilidades do processamento sensorial e os efeitos das dificuldades 

nestas habilidades para a funcionalidade de crianças e adolescentes. 

 

4. OBJETIVO GERAL 

 

 Este estudo tem por objetivo realizar a tradução para o português do Brasil 

e a adaptação para a cultura brasileira do instrumento de avaliação do 

processamento sensorial Sensory Profile. 

 

4.1. Objetivos específicos 
 

• Efetuar a revisão de conteúdo dos itens traduzidos através de análise e 

comparação por um comitê de especialistas; 

• Verificar os indicadores de consistência interna da versão do Sensory 

Profile traduzida para o português do Brasil e adaptada culturalmente. 

 

5. MÉTODO 

 

 Segundo Sampieri et al. (2006), o presente estudo encaixa–se no modelo 

de pesquisa 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 comunidades). 

 O estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa – 

Plataforma Brasil por envolver seres humanos e foi aprovado através do Parecer 

Consubstanciado número 836.568 e do Certificado de Apresentação para 
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Apreciação Ética número 36895414.7.0000.0084 (Anexo B). O termo de 

consentimento livre e esclarecido foi também aprovado por este Comitê e 

apresentado aos participantes para leitura e assinatura no momento da aplicação 

do instrumento (Anexo C). 

 

5.1. Tradução e adaptação cultural 
 

 Para a realização do projeto foi firmado um acordo visando à tradução e 

adaptação cultural do instrumento – Sensory Profile – entre a editora Pearson, 

que detém os direitos autorais do instrumento, e a Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (Anexo A). 

 Os procedimentos adotados para a tradução e adaptação cultural seguiram 

o método proposto por Alexandre & Guirardello (2002):  

• 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 do Brasil e sendo fluente no idioma inglês. 

• 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 concluiu seu 

trabalho a partir da tradução da profissional supracitada. 

• 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 e por uma 

Terapeuta Ocupacional. Foram analisadas e comparadas todas as questões 

da versão original com as da tradução e retrotradução. Das 125 questões, 40 

foram reformuladas 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 referidas questões mais 

compreensíveis para os participantes/respondentes. 

• A versão final, obtida após inseridas as reformulações do comitê de 

especialistas, foi aplicada aos cuidadores a fim de verificar a 

compreensibilidade das questões do instrumento por parte dos respondentes. 
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• A avaliação dos valores das pontuações foi realizada a partir de instruções do 

Manual do instrumento e a verificação da consistência interna foi obtida pelo 

alfa de Cronbach, através do cálculo da variância das categorias e da 

variância dos escores brutos. 

 

5.2. Participantes 

  

 Os participantes da amostra foram 50 pais de crianças de 05 a 10 anos de 

idade com desenvolvimento típico (94%), com Síndrome de Down (4%) e com 

TEA (2%); regularmente matriculadas numa escola particular de ensino 

fundamental da cidade de São Paulo. Embora a versão do instrumento traduzida 

e adaptada nesse estudo seja destinada a crianças de 03 a 10 anos de idade, 

optou–se por aplicá-la em pais de crianças a partir dos 05 anos. De acordo com o 

Manual do Sensory Profile, crianças com 03 e 04 anos de idade apresentam 

comportamentos e respostas diferentes em relação às mais velhas, 

especialmente em algumas categorias/seções, como, por exemplo, respostas 

emocionais, percepção motora fina e outras. 

 O critério de inclusão para a participação/composição da amostra consistiu 

em ser um dos responsáveis pela criança e conviver diariamente com a mesma. 

 

5.3.  Aplicação do Instrumento 

  

Conforme descrito no Capítulo 4 do Manual do Sensory Profile, há três 

maneiras de aplicar o instrumento. A primeira é enviar o questionário ao 

cuidador/responsável pela criança com uma carta contendo instruções, 

explicando o objetivo do instrumento e incluindo um contato telefônico caso surja 

alguma dúvida no preenchimento e nas respostas às questões. A segunda forma 

é aplicar o questionário na clínica ou outro local em que a criança esteja sendo 

avaliada (enquanto a criança é submetida à avaliação, o cuidador/responsável 

responde o instrumento). A terceira maneira é aplicar pessoalmente o 

questionário e ajudar o cuidador/responsável se este apresentar alguma 

dificuldade em relação à linguagem do instrumento ou leitura e interpretação das 

questões (DUNN, 1999c). Decidiu–se pela terceira forma, e assim, os 
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participantes foram acompanhados e orientados pessoalmente pela pesquisadora 

e sua orientadora no momento do preenchimento de dados e respostas ao 

instrumento. A média de tempo por participante para o preenchimento do 

cabeçalho e respostas às questões foi de 30 minutos. 

 

5.4. Análise dos dados  

 

5.4.1. Avaliação dos valores das pontuações 

 

 As pontuações para cada uma das questões foram obtidas seguindo-se as 

instruções do Capítulo 4 do Manual do Sensory Profile e utilizando-se como 

referência a Folha Resumo de Pontuação do Sensory Profile em sua versão 

original (DUNN, 1999b; 1999c): 

– Sempre = 1 ponto; 

– Frequentemente = 2 pontos; 

– Ocasionalmente = 3 pontos; 

– Raramente = 4 pontos; 

– Nunca = 5 pontos. 

 

 A partir da pontuação dada a cada uma das 125 questões para cada um 

dos 50 participantes, os subtotais das 14 seções/categorias distribuídas nas três 

áreas do instrumento (processamento sensorial, modulação e comportamento e 

respostas emocionais) foram utilizados para verificação da consistência do 

mesmo. O grau de consistência interna foi mensurado pelo alfa de Cronbach, 

empregando-se a versão comercial 17.0 do programa SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences). 

6. RESULTADOS 
 

6.1. Tradução e adaptação cultural: análise e comparação pelo comitê de 

especialistas 
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 Num estudo de tradução e adaptação cultural de instrumentos de 

avaliação, algumas etapas devem ser criteriosamente desenvolvidas. A análise e 

comparação entre a versão original, a tradução e a retrotradução é uma delas. Os 

resultados dessa análise detalhada estão descritos a seguir, pois houve 

necessidade de alterar palavras e expressões presentes na tradução e na 

retrotradução em relação aos seus significados, usos, coerência e adequação 

cultural, conforme apresentado no Quadro 1. 

– nas questões 3 e 4, a palavra traduzida como dificuldade foi alterada para 

problemas, dado o sentido mais abrangente de problema em relação à dificuldade 

nestas frases. Ainda na questão 3, a palavra tarefas foi substituída por atividades, 

pois, na cultura brasileira, tarefa remete ao dever de casa proposto pela escola e 

atividades é uma palavra conceitualmente mais abrangente. A questão não diz 

respeito aos deveres de casa propostos pela escola;  

– na questão 6, dito foi substituído por falado e não está atento foi trocado por não 

presta atenção, pois, em ambos os casos, há uma melhor aproximação com o 

contexto brasileiro; 

– na questão 10, expressa desconforto ou evita luzes fortes foi alterado para 

incomoda–se ou evita luzes fortes, buscando uma maior coerência com o domínio 

em que se insere a questão, que é o do processamento visual; 

– nas questões 12 e 17 a expressão encontrar objetos em fundos confusos, 

traduzida literalmente, foi substituída por encontrar objetos em ambientes 

desorganizados; 

– na questão 14, outros foi substituído por outras pessoas, conferindo maior 

coerência à questão. Outros poderia referir–se não apenas a seres humanos; 

– na questão 16, a expressão olha cuidadosa ou intensamente para 

objetos/pessoas (olha fixamente) foi alterada para olha para partes específicas de 

pessoas e objetos por muito tempo, pois olhar cuidadosamente ou intensamente 

na cultura brasileira pode caracterizar uma observação ampla em vez da ideia de 

enxergar as partes em vez do todo; 

– na questão 19 foi retirada a expressão brincar de cavalinho, presente na 

tradução, pois a questão refere–se a atividades em que se fique de ponta–

cabeça. O exemplo dado entre parênteses, cambalhotas, descreve melhor essa 

posição do que brincar de cavalinho; 
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– nas questões 20 e 25, a palavra playground (palavra em inglês para contextos 

que utilizam esse idioma) foi substituída pela palavra parquinho (português); 

– na questão 22, a expressão endireita a cabeça foi alterada para mantém a 

cabeça ereta, pois endireitar pode não significar necessariamente manter ereta. 

Também foi substituída a palavra apoiando por curvando, pois no exemplo da 

questão se fala de postura durante atividades, ou seja, manter a cabeça ereta 

quando se curva – ideia de movimento; 

– na questão 24, a expressão não consegue sentar quieto foi alterada para não 

consegue permanecer sentado. Sentar quieto poderia ser confundido com sentar–

se e calar–se, e a questão diz respeito a estar irrequieto e não calado; 

- na questão 27, a expressão balança inconscientemente foi alterada por balança-

se involuntariamente, pois a ação diz respeito a si próprio. Inconscientemente tem 

um significado inadequado para a frase, sendo mais apropriado tratar a ação 

como involuntária e não como inconsciente; 

– nas questões 28, a palavra balança foi substituída por balança–se, pois a ação 

diz respeito a si próprio; 

– na questão 33, a expressão é exigente com certos tipos de roupas foi 

substituída por reclama de certos tipos de roupas, por adequar–se melhor ao 

contexto da questão, que se refere a ter sensibilidade e incomodar–se com 

determinados tecidos; 

– na questão 39, a expressão esfrega ou coça um ponto que tenha sido tocado foi 

alterada para esfrega ou coça uma parte do corpo que tenha sido tocada. A 

palavra ponto restringe o entendimento conceitual da questão, que se refere às 

partes do corpo; 

– na questão 42, a expressão tem reduzida percepção foi alterada por tem 

percepção reduzida para que a qualificação dada à palavra percepção enfatizasse 

mais a dificuldade (a redução) da capacidade de perceber; 

– na questão 43, a expressão parece não sentir quando alguém toca seu braço ou 

costas foi alterada para parece não perceber quando alguém toca seu braço ou 

costas, pois a palavra perceber tem um sentido mais abrangente; 

– na questão 49, a expressão desvia o olhar das tarefas para observar todas as 

ações ao redor foi alterada para desvia o olhar das atividades para observar tudo 

o que acontece ao redor. Tarefas foi substituída por atividades, conforme 
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explicação na questão 3, e todas as ações por tudo o que acontece, por ter um 

sentido mais abrangente; 

– na questão 50, a expressão ambientes ativos foi substituída por ambiente ativo, 

já que a expressão no singular fica mais específica para o contexto – o plural 

pode passar uma ideia mais genérica de ambiente; 

– na questão 53, a expressão deixa a roupa torcida no corpo foi alterada por deixa 

a roupa torcida ou enrolada no corpo, para ampliar o entendimento da ação; 

– na questão 54, sentir náusea foi substituído por ter ânsia de vômito, dado que a 

ação que vem a seguir diz respeito a experimentar texturas de alimentos ou levar 

talheres à boca. Náusea remete a um mal estar mais inespecífico e a ânsia de 

vômito, nesse caso, foi provocada pelo alimento ou talher levados diretamente à 

boca; 

– nas questões 55, 58 e 62, a palavra comida foi substituída por alimentos, pois 

na cultura brasileira, comida pode remeter a um grupo restrito de gêneros 

alimentícios (exemplo: arroz com feijão), e alimentos tem um sentido mais amplo; 

– na questão 56, a expressão ingere somente certos sabores foi alterada para 

come somente alimentos que têm certos sabores, tornando a frase mais 

explicativa; 

– na questão 57, a expressão limita-se somente a certas texturas de comida foi 

alterada para come somente alimentos com certas texturas/temperaturas, para 

conferir maior clareza à frase; 

– na questão 66, move–se foi substituído por movimenta–se por ser uma palavra 

mais facilmente compreendida e mais adequada quando se quer expressar 

movimento de si próprio; 

– na questão 70, a expressão tem uma pegada fraca foi alterada para tem uma 

preensão fraca, exemplificada pela dificuldade em segurar objetos com firmeza; 

– na questão 72, a palavra apoia–se foi alterada pela expressão busca segurar–

se ou apoiar–se em algo para manter–se em pé ou sentado, objetivando conferir 

maior clareza à questão; 

– na questão 76, a palavra hesita foi substituída por resiste por ser mais 

facilmente compreendida e mais utilizada no contexto brasileiro. A expressão do 

exemplo entre parênteses é cauteloso para antes de movimentar-se foi alterada 

para é cauteloso antes de iniciar um movimento para tornar a frase mais clara; 
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– na questão 79, a palavra agarra–se, que havia sido – num primeiro momento – 

retirada do exemplo entre parênteses, foi reintroduzida. Considerou–se que a 

palavra agarrar–se confere assertividade para essa questão, especialmente 

quando se refere ao corrimão; 

– na questão 83, a expressão procura cair sem se preocupar com segurança 

pessoal foi alterada para busca oportunidades para cair sem se preocupar com 

segurança pessoal, pois a questão está inserida no domínio da posição corporal 

relacionada a movimentos. Buscar oportunidades relaciona–se mais 

enfaticamente à ação de movimentar–se corporalmente do que procurar cair; 

– na questão 90, a expressão é muito ativo foi alterada para "não para quieto", 

pois ser ativo não significa, necessariamente, não parar quieto e essa questão 

está inserida no domínio de movimentos que afetam atividades. Ser ativo pode 

não afetar atividades, mas não parar quieto poderá afetá–las; 

– na questão 93, foi acrescentado um exemplo entre parênteses: faz tudo sempre 

da mesma maneira, com o objetivo de contextualizar a questão em relação a 

rituais rígidos de higiene pessoal; 

– na questão 95, a expressão linguagem corporal foi substituída pela palavra 

gestos por ser mais bem compreendida no contexto brasileiro; 

– na questão 105, a expressão quando não é bem sucedido em uma tarefa foi 

substituída por quando não consegue realizar atividades, para ampliar o conceito 

da frase (tarefa/atividades) e torná–la mais compreensível; 

– na questão 117, a palavra tarefas foi substituída por atividades, conforme 

explicação na questão 3; 

– na questão 125, a palavra odores foi substituída por cheiros por ser mais 

facilmente compreendida e mais usual na cultura brasileira. 
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Quadro 1. Avaliação da equivalência semântica, idiomática, conceitual e cultural entre o SP original, a tradução, a 
retrotradução e a versão para aplicação (análise e comparação pelo comitê de especialistas) 

 

Original Tradução Retrotradução Versão para aplicação 

3. Has trouble completing 
tasks when the radio is on 

3. Tem dificuldade em 
completar tarefas quando o 
rádio está ligado 

3. Has difficulty completing 
tasks when a radio is playing 

3. Tem problemas para 
completar atividades                                     
quando o rádio está ligado 

4. Is distracted or has trouble 
functioning is there is a lot of 
noise around 

4. Distrai–se ou tem dificuldade 
em realizar atividades quando 
há muito barulho no ambiente 

4. Is easily distracted and has 
difficulty performing activities 
in noisy surroundings 

4. Distrai–se ou tem problemas 
em realizar atividades quando 
há muito barulho no ambiente 

6. Appears to not hear what 
you say (for example, does not 
"tune–in" to what you say, 
appears to ignore you) 

6. Parece não ouvir o que é 
dito (por exemplo, não está 
“atento” ao que é dito, parece 
ignorar) 

6. Does not seem to hear what 
is said (for example, does not 
pay attention to and seems to 
ignore what is said) 

6. Parece não ouvir o que é 
falado (por exemplo, não 
presta atenção ao que é dito, 
parece ignorar) 

10. Expresses discomfort or 
avoids bright light (for 
example, hides from with 
sunlight through window in 
car) 

10. Expressa desconforto com 
ou evita luzes fortes (por 
exemplo, se esconde da luz do 
sol que entra pela janela do 
carro) 

10. Expresses discomfort with 
or avoids strong light (for 
example, hides from sunlight 
coming in through the car 
window) 

10. Incomoda–se com ou evita 
luzes fortes (por exemplo, se 
esconde da luz do sol que 
entra pela janela do carro) 

12. Becomes frustrated when 
trying to find objects in 
competing backgrounds (for 
example a cluttered drawer) 

12. Frustra–se quando tenta 
encontrar objetos em fundos 
confusos (por exemplo, em 
uma gaveta desarrumada) 

12. Becomes frustrated when 
trying to find objects in 
confused environments (for 
example a messy drawer) 

12. Frustra–se quando tenta 
encontrar objetos em 
ambientes desorganizados 
(por exemplo, em uma gaveta 
desarrumada) 

14. Is bothered by bright lights 
after others have adapted to 
the light 

14. Incomoda–se com luzes 
fortes mesmo quando outros já 
tenham se adaptado 

14. Is bothered by strong 
lights, even when others have 
already gotten used to them 

14. Incomoda–se com luzes 
fortes mesmo quando outras 
pessoas já se adaptaram 

16. Looks carefully or 
intensely at objects/people (for 
example, stares) 

16. Olha cuidadosa ou 
intensamente para 
objetos/pessoas (olha 
fixamente) 

16. Looks carefully or 
intensely at objects/people 
(stares) 

16. Olha para partes 
específicas de pessoas e 
objetos por muito tempo 

17. Has a hard time finding 
objects in competing 
backgrounds (for example, 
shoes in a messy room, 
favorite toy in the "junk 
drawer") 

17. Tem dificuldade em 
encontrar objetos em fundos 
confusos (por exemplo, 
sapatos em um quarto 
desarrumado, o brinquedo 
favorito na “gaveta da 
bagunça”) 

17. Finds it difficult to find 
objects in confused 
environments (for example, 
shoes in a messy room, a 
favorite toy in a "junk drawer") 

17. Tem dificuldade em 
encontrar objetos em 
ambientes desorganizados 
(por exemplo, sapatos em um 
quarto desarrumado, o 
brinquedo favorito na “gaveta 
da bagunça”) 

19. Dislikes activities where 
head is upside down (for 
example, somersaults, 
roughhousing) 

19. Não gosta de atividades 
em que fique de ponta–cabeça 
(por exemplo, cambalhotas, 
brincar de cavalinho) 

19. Does not like upside–down 
activities (for example, 
roughhousing, tumbling) 

19. Não gosta de atividades 
em que fique de ponta–cabeça 
(por exemplo, cambalhotas) 

20. Avoids playground 
equipment or moving toys (for 
example, swing set, merry–
go–round) 

20. Evita os brinquedos do 
playground ou brinquedos que 
se movimentam (por exemplo, 
balanço ou carrossel) 

20.Avoids playground toys or 
moving toys (for example, 
swings or merry–go–round) 

20. Evita os brinquedos do 
parquinho ou brinquedos que 
se movimentam (por exemplo, 
balanço ou carrossel) 

22. Holds head upright, even 
when bending over or leaning 
(for example, maintains a rigid 
position/posture during 
activities 

22. Endireita a cabeça mesmo 
quando está se inclinando ou 
apoiando (por exemplo, 
mantém uma posição/postura 
rígida durante atividades) 

22. Holds head up straight 
even when bending over or 
leaning (for example, 
maintains a rigid 
position/posture during 
activities) 

22. Mantém a cabeça ereta 
quando está se inclinando ou 
se curvando (por exemplo, 
mantém uma posição/postura 
rígida durante atividades) 

24. Seeks all kinds of 
movement and this interferes 
with daily routines (for 
example, can't sit still, fidgets) 

24. Procura todo tipo de 
movimento e isso atrapalha 
sua rotina diária (por exemplo, 
não consegue sentar quieto, 
fica irrequieto) 

24. Seeks any type of 
movement, making a daily 
routine difficult (for example, 
cannot sit still, is restless) 

24. Procura todo tipo de 
movimento e isso atrapalha 
sua rotina diária (por exemplo, 
não consegue permanecer 
sentado, fica irrequieto) 

25. Seeks out all kinds of 
movement activities (for 
example, being whirled by 
adult, merry–go–rounds, 
playground equipment, moving 
toys) 

25. Procura todo tipo de 
atividade com movimento (por 
exemplo, ser girado por um 
adulto, carrossel, brinquedos 
de playground, brinquedos que 
se movimentam) 

25. Seeks any type of activity 
with movement (for example, 
being twirled around by an 
adult, merry–go–round, 
playground toys, toys which 
move) 

25. Procura todo tipo de 
atividade com movimento (por 
exemplo, ser girado por um 
adulto, carrossel, brinquedos 
de parquinho, brinquedos que 
se movimentam) 

27. Rocks unconsciously (for 
example, while watching TV) 

27. Balança inconscientemente 
(por exemplo, enquanto assiste 
TV) 

27. Sways unconsciously (for 
example, while watching TV) 

27. Balança–se 
involuntariamente (por 
exemplo, enquanto assiste TV) 

28. Rocks in desk/ chair/on 
floor 

28. Balança na 
cadeira/carteira/chão 

28. Sways on the 
chair/desk/floor 

28. Balança–se na 
cadeira/carteira/chão 

33. Is sensitive to certain 
fabrics (for example, is 
particular about certain clothes 

33. É sensível a certos tecidos 
(por exemplo, é exigente com 
certos tipos de roupa ou roupa 

33. Is sensitive to certain 
fabrics (for example, is 
demanding of certain types of 

33. É sensível a certos tecidos 
(por exemplo, reclama de 
certos tipos de roupa ou roupa 
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or bedsheets) de cama) clothing or bedding) de cama) 

39. Rubs or scratches out a 
spot that has been touched 

39. Esfrega ou coça um ponto 
que tenha sido tocado 

39. Rubs or scratches a spot 
that has been touched 

39. Esfrega ou coça uma parte 
do corpo que tenha sido 
tocada 

42. Decreased awareness of 
pain and temperature 

42. Tem reduzida percepção 
para dor e temperatura 

42. Has a reduced perception 
of pain and temperature 

42. Parece não sentir dor ou 
alterações de temperatura 

49. Looks away from tasks to 
notice all actions in the room 

49. Desvia o olhar das tarefas 
para observar todas as ações 
ao redor 

49. Looks away from tasks to 
watch what is going on around 
him 

49. Desvia o olhar das 
atividades para observar tudo 
o que acontece ao redor 

43. Doesn't seem to notice 
when someone touches arm 
or back (for example, 
unaware) 

43. Não parece sentir quando 
alguém toca seu braço ou 
costas (por exemplo, quando 
não percebe) 

43. Does not seem to feel it 
when someone touches arm 
or back (for example, doesn't 
notice) 

43. Parece não perceber 
quando alguém toca seu braço 
ou costas 

50. Seems oblivious within an 
active environment (for 
example, unaware of activity) 

50. Parece distraído em 
ambientes ativos (por exemplo, 
não percebe as atividades) 

50. Seems distracted in busy 
environments (for example, 
does not notice activities) 

50. Parece distraído em 
ambiente ativo (por exemplo, 
não percebe as atividades) 

53. Leaves clothing twisted on 
body 

53. Deixa a roupa torcida no 
corpo 

53. Leaves clothes twisted 
while wearing them 

53. Deixa a roupa torcida ou 
enrolada no corpo 

54. Gags easily with food 
texture or food utensils in 
mouth 

54. Costuma sentir náusea 
com texturas ou utensílios de 
comida na boca 

54. Feels nauseous from the 
texture of food or utensils in 
mouth 

54. Costuma ter ânsia de 
vômito com determinadas 
texturas de alimentos ou 
talheres quando levados à 
boca 

55. Avoids certain tastes or 
food smells that are typically 
part of children's diets 

55. Evita certos sabores ou 
cheiros de comida que são 
tipicamente parte da dieta 
infantil 

55. Avoids certain food flavors 
or aromas which are 
commonly present in 
children's foods 

55. Evita certos sabores ou 
cheiros de alimentos para 
crianças 

56. Will only eat certain tastes 
(list:_________) 

56. Ingere somente certos 
sabores (listar:_______) 

56. Only eats foods of certain 
flavors (list:_________) 

56. Come somente alimentos 
que têm certos sabores 
(listar:_______) 

57.Limits self particular food 
textures/ temperatures 
(list:_________) 

57. Limita–se somente a certas 
texturas/temperaturas de 
comida (listar:_________) 

57. Only accepts foods of 
certain textures/ temperatures 
(list:_________) 

57. Come somente alimentos 
com certas 
texturas/temperaturas 
(listar:_________) 

58. Picky eater, especially 
regarding food textures 

58. É seletivo com comida, 
especialmente em relação a 
texturas 

58. Is selective about food, 
especially in relation to 
textures 

58. É seletivo com alimentos, 
especialmente em relação a 
texturas 

62. Craves certain certain 
foods (list:_________) 

62. Tem forte desejo por certas 
comidas (listar: __________) 

62. Has a strong desire for 
certain foods (list:_________) 

62. Tem forte desejo por certos 
alimentos (listar: _________) 

66. Moves stiffly 66. Move–se com rigidez. 66. Shows rigidity in 
movements 66. Movimenta–se com rigidez. 

70. Has a weak grasp 70. Tem uma pegada fraca 70. Has a weak grasp 
70. Tem preensão fraca (não 
segura objetos com firmeza) 

72. Props to support self (even 
during activity) 

72. Apoia–se (mesmo durante 
atividade) 

72. Leans on things (even 
during an activity) 

72. Busca segurar–se ou 
apoiar–se em algo para 
manter–se em pé ou sentado 
(mesmo durante atividade) 

76. Hesitates going up or 
down curbs or steps (for 
example, is cautious, stops 
before moving) 

76. Hesita em subir ou descer 
guias ou degraus (por 
exemplo, é cauteloso, para 
antes de movimentar–se) 

76. Hesitates in going up or 
down stairs or curbs (for 
example, is cautious, stops 
before proceeding) 

76. Resiste em subir ou descer 
guias ou degraus (por 
exemplo, é cauteloso, antes de 
iniciar um movimento) 

79. Holds onto walls or 
banisters (for example, clings) 

79. Segura–se nas paredes ou 
corrimãos (por exemplo, 
agarra–se) 

79. Supports self on walls or 
handrails (for example, grabs 
them) 

79. Segura–se nas paredes ou 
corrimãos (por exemplo, 
agarra–se) 

83. Seeks opportunities to fall 
without regard to personal 
safety 

83. Procura cair sem se 
preocupar com segurança 
pessoal 

83. Tries to fall without 
concern for own safety 

83. Busca oportunidades para 
cair sem se preocupar com 
segurança pessoal 

90. "On the go" 90. É muito ativo 90. "On the go" 90. "Não para quieto" 

93. Rigid rituals in personal 
hygiene 

93. Realiza rituais rígidos de 
higiene pessoal 

93. Follows a rigid ritual for 
personal hygiene 

93. Realiza rituais rígidos de 
higiene pessoal (faz sempre 
tudo da mesma maneira) 

95. Doesn't perceive body 
language or facial expressions 
(for example, unable to 
interpret) 

95. Não compreende 
linguagem corporal ou 
expressões faciais (por 
exemplo, não é capaz de 
interpretar) 

95. Does not understand body 
language or facial expressions 
(for example, is not able to 
interpret) 

95. Não compreende gestos ou 
expressões faciais (por 
exemplo, não é capaz de 
interpretar) 

105. Displays excessive 
emotional outbursts when 
unsuccessful at a task 

105. Apresenta crises 
emocionais excessivas quando 
não é bem sucedido em uma 

105. Has excessive emotional 
crises when not successful in 
a task 

105. Apresenta crises 
emocionais excessivas quando 
não consegue realizar 
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tarefa atividades 
117. Talks to self through 
tasks 

117. Fala consigo mesmo 
durante tarefas 117. Talks to self during tasks 

117. Fala consigo mesmo 
durante atividades 

125. Does not seem to smell 
strong odors 

125. Não parece sentir odores 
fortes 

125. Does not seem to smell 
strong odors 

125. Não parece sentir cheiros 
fortes 

 

6.2. Amostra 

 

 Conforme Quadro 2, a amostra foi composta de 92% de indivíduos do sexo 

feminino e 8% do sexo masculino. A faixa etária variou de 30 a 63 anos de idade, 

com a média de 41,2 + 4,9 anos. O grau de parentesco com a criança foi de 90% 

sendo mães, 8% sendo pais e 2% sendo avó. Quanto à escolaridade, 10% 

possuíam o Ensino Médio completo, 66% Ensino Superior completo, 6% Ensino 

Superior incompleto e 18% Mestrado ou Doutorado. 
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Quadro 2. Caracterização dos participantes 
 

 Sexo Idade Grau de parentesco com a criança Escolaridade 
1 Feminino 49 Mãe Superior Completo 
2 Feminino 39 Mãe Superior Completo 
3 Feminino 36 Mãe Superior Completo 
4 Feminino 34 Mãe Superior Completo 
5 Feminino 30 Mãe Ensino Médio 
6 Feminino 41 Mãe Superior Completo 
7 Feminino 41 Mãe Superior Completo 
8 Feminino 32 Mãe Ensino Médio 
9 Feminino 41 Mãe Superior Completo 
10 Feminino 41 Mãe Superior Completo 
11 Feminino 42 Mãe Ensino Médio 
12 Feminino 43 Mãe Pós–Graduação 
13 Feminino 44 Mãe Superior Completo 
14 Feminino 37 Mãe Pós–Graduação 
15 Feminino 42 Mãe Ensino Médio 
16 Feminino 51 Mãe Pós–Graduação 
17 Masculino 37 Pai Superior Completo 
18 Feminino 42 Mãe Superior Completo 
19 Feminino 39 Mãe Superior Completo 
20 Masculino 37 Pai Superior Completo 
21 Feminino 36 Mãe Superior Completo 
22 Feminino 41 Mãe Superior Completo 
23 Masculino 51 Pai Pós–Graduação 
24 Feminino 37 Mãe Ensino Médio 
25 Feminino 34 Mãe Superior Completo 
26 Feminino 42 Mãe Superior Completo 
27 Feminino 36 Mãe Pós–Graduação 
28 Feminino 35 Mãe Superior Completo 
29 Feminino 32 Mãe Superior Completo 
30 Feminino 38 Mãe Superior Completo 
31 Feminino 49 Mãe Superior Completo 
32 Feminino 49 Mãe Superior Incompleto 
33 Feminino 63 Avó Superior Completo 
34 Feminino 44 Mãe Superior Incompleto 
35 Feminino 41 Mãe Superior Completo 
36 Feminino 39 Mãe Superior Completo 
37 Feminino 32 Mãe Pós–Graduação 
38 Feminino 30 Mãe Superior Completo 
39 Feminino 48 Mãe Superior Completo 
40 Masculino 52 Pai Pós–Graduação 
41 Feminino 46 Mãe Superior Completo 
42 Feminino 43 Mãe Superior Completo 
43 Feminino 51 Mãe Pós–Graduação 
44 Feminino 38 Mãe Superior Completo 
45 Feminino 40 Mãe Superior Incompleto 
46 Feminino 44 Mãe Pós–Graduação 
47 Feminino 38 Mãe Superior Completo 
48 Feminino 49 Mãe Superior Completo 
49 Feminino 44 Mãe Superior Completo 
50 Feminino 38 Mãe Superior Completo 

 
 Nota–se que a maioria dos participantes é do sexo feminino e tem na 

relação de parentesco com a criança o status de mãe, apenas uma é avó. Os 

participantes do sexo masculino são a minoria e todos eles são pais das crianças.  

 A participante mais jovem tem 30 anos, enquanto que a mais velha tem 63 

anos. A maioria da amostra em relação à idade está concentrada na faixa etária 

entre 30 e 50 anos de idade, e uma minoria na faixa dos 50 aos 60 anos de idade. 
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6.3. 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 50 representam os participantes. Na segunda e terceira 

colunas, respectivamente, estão registradas as idades das crianças avaliadas e a 

classificação. 

 As letras de A até N representam as 14 categorias do Sensory Profile: 

processamento auditivo, processamento visual, processamento vestibular, 

processamento tátil, processamento multissensorial, processamento oral 

sensorial, processamento sensorial relacionado à resistência/tônus, modulação 

relacionada à posição corporal e movimento, modulação de movimento que afeta 

o nível de atividade, modulação do estímulo sensorial que afeta as respostas 

emocionais, modulação de estímulo visual que afeta respostas emocionais e nível 

de atividade, respostas emocionais/sociais, efeitos comportamentais do 

processamento sensorial e itens que indicam limiares para resposta. A partir do 

cálculo da variância das categorias e da variância dos escores brutos obteve-se 

um alfa de Cronbach de 0,76. 
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Tabela 1. Idade, classificação das crianças e pontuação por seção/categoria do SP 

 

  
IDADE CLASSIFICAÇÃO A B C D E F G H I J K L M N TOTAL POR 

CRIANÇA 
1 06 D. TÍP. 23 32 44 79 21 42 44 40 24 15 16 65 20 14 479 
2 06 D. TÍP. 23 35 44 77 24 40 38 38 18 13 17 59 21 10 457 
3 05 D. TÍP. 30 44 46 81 31 50 45 27 23 11 12 59 22 12 493 
4 05 D. TÍP. 31 38 50 80 30 50 45 45 22 20 16 72 26 15 540 
5 05 D. TÍP. 33 34 38 70 30 41 32 38 21 16 14 73 23 13 476 
6 06 D. TÍP. 37 40 50 77 28 57 38 41 26 18 15 62 14 14 517 
7 05 D. TÍP. 22 36 42 72 25 43 41 42 26 13 12 63 22 10 469 
8 05 D. TÍP. 32 35 39 61 28 31 40 40 20 14 12 65 25 14 456 
9 05 D. TÍP. 27 33 36 63 20 38 35 34 19 18 13 49 17 13 415 
10 05 TEA 21 32 37 62 20 49 30 30 21 7 10 36 8 10 373 
11 06 D. TÍP. 27 40 37 63 19 42 44 33 31 16 14 43 23 0 432 
12 05 D. TÍP. 27 36 43 67 24 47 38 42 25 18 13 53 21 13 467 
13 06 D. TÍP. 29 36 45 65 28 38 41 40 18 13 16 61 20 13 463 
14 06 D. TÍP. 35 28 50 73 29 45 40 38 19 16 16 66 22 15 492 
15 06 D. TÍP. 30 32 46 79 27 50 42 40 23 16 12 62 18 7 484 
16 06 D. TÍP. 28 36 43 65 25 41 34 38 26 18 15 64 22 13 468 
17 06 D. TÍP. 37 40 54 89 35 57 45 50 28 17 19 68 30 15 584 
18 06 D. TÍP. 28 34 44 77 25 40 41 37 22 17 15 62 17 11 470 
19 07 D. TÍP. 27 33 54 82 33 59 43 43 19 20 14 76 29 14 546 
20 06 D. TÍP. 35 38 44 75 25 30 33 31 23 13 11 67 23 13 461 
21 06 D. TÍP. 26 36 43 75 29 35 42 39 23 15 16 72 20 13 484 
22 06 D. TÍP. 29 36 42 77 22 34 44 41 22 12 11 58 23 13 464 
23 06 D. TÍP. 29 39 48 79 27 51 44 43 23 16 15 74 25 14 527 
24 07 D. TÍP. 31 39 53 88 31 46 44 47 27 19 19 73 26 15 558 
25 06 D. TÍP. 35 38 52 83 27 58 34 45 26 16 17 75 24 13 543 
26 07 D. TÍP. 33 34 54 75 21 56 44 32 24 15 15 66 25 11 505 
27 06 D. TÍP. 28 36 41 69 27 51 44 41 25 20 17 71 24 15 509 
28 06 D. TÍP. 32 37 55 70 32 37 43 45 18 17 15 63 27 14 505 
29 06 D. TÍP. 34 42 49 79 34 59 41 48 24 17 15 72 27 13 554 
30 06 D. TÍP. 31 34 49 84 30 44 37 44 27 16 14 68 25 15 518 
31 07 D. TÍP. 33 29 44 69 27 48 43 44 23 18 17 70 23 10 498 
32 07 S.DOWN 24 27 37 78 21 44 24 33 18 11 13 57 15 13 415 
33 09 S.DOWN 25 34 46 79 28 49 39 49 18 8 12 66 15 13 481 
34 08 D. TÍP. 20 29 45 66 26 39 41 39 16 13 13 59 19 13 438 
35 08 D. TÍP. 37 42 54 84 33 57 44 47 23 17 16 73 26 14 567 
36 08 D. TÍP. 33 32 48 79 32 52 39 45 27 19 16 63 20 14 519 
37 07 D. TÍP. 33 38 45 71 25 42 38 39 25 13 14 55 20 11 531 
38 07 D. TÍP. 32 36 48 84 30 47 44 43 27 15 14 71 26 14 594 
39 08 D. TÍP. 40 45 55 86 34 56 44 47 29 19 19 76 29 15 493 
40 08 D. TÍP. 34 41 50 76 31 31 44 40 24 11 17 53 27 14 467 
41 08 D. TÍP. 25 41 42 65 23 41 45 36 22 14 14 61 24 14 515 
42 09 D. TÍP. 34 35 44 72 27 45 45 44 23 17 15 75 25 14 405 
43 08 D. TÍP. 27 28 36 62 22 43 28 32 22 10 12 56 18 9 492 
44 08 D. TÍP. 29 37 45 69 28 43 34 40 28 18 15 68 24 14 541 
45 10 D. TÍP. 27 44 54 81 30 54 44 35 20 18 16 77 28 13 484 
46 09 D. TÍP. 34 36 49 77 29 50 29 39 13 16 15 61 23 13 468 
47 10 D. TÍP. 29 32 49 77 25 50 34 43 19 16 13 52 15 14 580 
48 10 D. TÍP. 37 45 54 87 33 57 43 47 32 18 17 69 26 15 602 

49 09 D. TÍP. 40 45 55 90 35 60 45 47 23 20 18 79 30 15 605 

50 09 D. TÍP. 34 44 53 87 34 60 45 50 31 20 20 82 30 15 500 

 
 
 
D. TÍP. = Desenvolvimento típico     
TEA = Transtorno do Espectro do Autismo  
S.DOWN = Síndrome de Down 
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7. DISCUSSÃO 

 

 A inexistência no Brasil de instrumentos que avaliem as habilidades do 

processamento sensorial e seus efeitos no desempenho funcional e em tarefas 

diárias é reconhecida, clínica, acadêmica e educacionalmente. Conforme descrito 

na introdução deste trabalho, instrumentos de avaliação sensorial como o 

Sensory Profile podem compor programas de rastreamento e protocolos de 

pesquisa e avaliação. Nesse sentido, este estudo, através da tradução e 

adaptação cultural do Sensory Profile, tem relevância, pois viabiliza o 

desenvolvimento de pesquisas posteriores para a obtenção de evidências de 

validade desse instrumento, tornando possível sua utilização. 

Os resultados obtidos com a aplicação do instrumento traduzido e 

adaptado permitiram observar que ele é compreensível, pois os participantes 

desta amostra responderam as questões em sua totalidade, não demonstrando 

dificuldades em relação à linguagem do questionário bem como quanto à leitura 

ou interpretação das questões. Das 125 questões, 40 (32%) foram modificadas 

para se obter uma equivalência semântica, idiomática, conceitual e cultural entre 

o inglês e o português brasileiro. Durante a aplicação, apenas 03 (6%) dos 50 

respondentes fizeram observações em relação às questões nas quais aparece a 

palavra não à frente de uma ação (por exemplo: não gosta de andar de carro), 

comentando que o vocábulo, nessas situações, pode criar uma dificuldade na 

marcação da frequência com que o comportamento é apresentado pela criança 

(sempre, frequentemente, ocasionalmente, raramente, nunca). 

O valor do alfa de Cronbach de 0,76 indica que a consistência interna do 

instrumento é alta. O valor mínimo de consistência interna aceitável para um 

instrumento conferido a partir do coeficiente do alfa de Cronbach numa escala de 

0 a 1 não é consensualmente estabelecido na literatura, mas há faixas descritas 

por Freitas e Rodrigues (2005), que foram utilizadas no presente estudo. A saber, 

alfa menor ou igual a 0,30=consistência muito baixa; alfa de 0,30 a 

0,60=consistência baixa; alfa de 0,60 a 0,75=consistência moderada; alfa de 0,75 

a 0,90=consistência alta; e alfa maior que 0,90=consistência muito alta. Uma 

combinação de fatores como o elevado grau de escolaridade dos participantes da 

amostra, a faixa etária das crianças avaliadas e o fato da maioria delas apresentar 
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desenvolvimento típico, pode ter contribuído para que o instrumento apresentasse 

uma consistência interna alta. 

Neste estudo a revisão de literatura sobre a aplicação do Sensory Profile 

foi restrita àquelas fontes nas quais se testaram pessoas com TEA. Como 

observado na introdução deste trabalho ao apresentar-se o instrumento, uma de 

suas características e benefícios é ser aplicável a crianças com todo tipo de 

deficiência e níveis de severidade. Além disso, conforme relatado no Manual do 

SP, na pesquisa realizada para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do 

instrumento, dentre as mais de 1200 crianças envolvidas foram incluídas 138 com 

deficiências (TEA, Síndrome do X Frágil, Transtorno Modular Sensorial e 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade). Similarmente, no presente 

estudo a maior parte da amostra constituiu-se de cuidadores de crianças com 

desenvolvimento típico, tendo-se visado a verificar a compreensibilidade da 

versão traduzida e adaptada. Num trabalho posterior, em se busquem evidências 

de validade do instrumento, poderá ser incluída uma maior representatividade de 

cuidadores de crianças com deficiências/desenvolvimento atípico.  

Por fim, cabe aqui destacar que o instrumento foi criado para avaliar 

possíveis influências dos padrões de processamento sensorial no desempenho 

funcional em tarefas diárias e prover informações sobre as tendências das 

respostas das crianças e adolescentes aos estímulos oferecidos. Assim, o 

instrumento sinaliza quais sistemas sensoriais estão influindo positiva ou 

negativamente para a funcionalidade do sujeito (DUNN, 1999c), aspecto 

observável nas pontuações de cada criança por seção/categoria presentes na 

Tabela 1. 

 

8. CONCLUSÃO 

 

 A versão traduzida para o português do Brasil e adaptada para a cultura 

brasileira, do instrumento de avaliação das habilidades do processamento 

sensorial Sensory Profile, 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. 
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 Considerando-se a aplicação do instrumento traduzido e adaptado neste 

estudo, em cuidadores de crianças em sua maioria com desenvolvimento típico, 

os resultados em relação à compreensibilidade do questionário pelos 

respondentes e sua alta consistência interna, indicam que estudos posteriores 

poderão ser conduzidos para que se busquem evidências de validade. A busca de 

evidências 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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