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Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015. 

RESUMO 

Indivíduos com transtorno do neurodesenvolvimento apresentam frequentemente 

problemas de comportamento em níveis variados de severidade. Os mais frequentes são as 

estereotipias gestuais, verbais e corporais, autoagressividade, irritabilidade, 

heteroagressividade e comportamentos disruptivos. Identificar precocemente esses problemas 

permite a realização de intervenções preventivas e/ou remediativas com a finalidade de reduzir 

prejuízos no funcionamento sócio adaptativo. No Brasil há uma carência de instrumentos 

padronizados para avaliar problemas de comportamento em pessoas com desenvolvimento 

atípico. O objetivo do estudo foi verificar as propriedades psicométricas de validade e 

fidedignidade da versão brasileira do Inventário de Problemas de Comportamento (Behavior 

Problems Inventory- BPI-01). A amostra foi composta por 130 sujeitos entre 3 e 19 anos de 

idade de ambos os sexos. Um grupo clínico foi composto por 100 sujeitos com transtorno do 

neurodesenvolvimento (Transtorno do Espectro Autista-TEA, síndrome de Williams-SW, 

síndrome de Down-SD e Deficiência Intelectual-DI). O grupo controle pareado por idade e sexo 

foi composto por 30 sujeitos sem diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento com 

habilidades cognitivas preservadas. Também participaram os respectivos cuidadores de ambos 

os grupos. Os instrumentos de coleta de dados foram Versão Brasileira do Inventário de 

Problemas Comportamentais (BPI-01), Inventário dos Comportamentos de Crianças e 

Adolescentes de 6 a 18 anos (CBCL/ 6-18), Inventário dos Comportamentos de Crianças 

(CBCL/ 1 ½ e 5 anos), Escala de Comportamento Atípico (ABC) e o Inventário de 

Comportamentos Autísticos (ICA). Os resultados apontaram médias de frequência nas três 

subescalas do BPI-01 superiores nos grupos clínicos com desenvolvimento atípico. Indicadores 

de consistência interna entre os itens do BPI-01 mediante o uso do coeficiente Alfa de Cronbach 

identificaram coeficiente de 0,65 na subescala de frequência de comportamentos 

autoagressivos, 0,92 na escala de comportamentos estereotipados e 0,82 na escala de 

comportamentos agressivos/destrutivos. Foi utilizado o método das Curvas de Características 

de Operação do Receptor (Curva ROC - Receiver Operating Characteristic), com valores de 

sensibilidade 56% e especificidade 86,7% para um escore de 1,5 pontos na escala de 

comportamentos autoagressivos; 68% de sensibilidade e 83,3% de especificidade para um 

escore de 0,5 pontos na escala de comportamentos estereotipados e; 50% de sensibilidade e 

83,3% de especificidade para escore igual a 0,5 pontos na escala de comportamentos 

agressivos/destrutivos. A análise de correlação mediante uso de coeficiente Pearson entre os 

escores do BPI-01 e os escores da Escala de Comportamento Atípico e o Inventário de 

Comportamentos Autísticos e os Inventários ASEBA identificaram coeficientes 

estatisticamente significativos de nível médio a moderado. Os resultados mostraram 

indicadores de validade convergente adequados entre as escalas do BPI-01 e os inventários 

CBCL/1 ½ -5, CBCL/6-18, ABCL/18-59, Escala de Comportamento Atípico e o Inventário de 

Comportamentos Autísticos. Conclui-se a partir dos resultados que o instrumento apresenta 

propriedades psicométricas de fidedignidade e validade adequadas e bons indicadores de 



sensibilidade e especificidade para identificar problemas de comportamento em função do 

grupo amostral utilizado.  

Palavras Chave: Avaliação, Validade, Fidedignidade, Agressividade, Estereotipia. 
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Inventory (BPI-01). 2015. 96 f. PhD Thesis – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 

Paulo, 2015. 

ABSTRACT 

 

Individuals with developmental disorder often present behavioral problems in various 

degrees of severity. The most frequent are gestural, verbal and body stereotypies, self-

aggressiveness, irritability, hetero-aggressiveness and disruptive behaviors. Early identification 

of such problems allows preventive and/or remedial interventions aimed at reducing damages 

in the social-adaptive functioning. In Brazil, there is a lack of standardized tools to assess 

behavioral problems in people with atypical development. The objective of this study was to 

verify the psychometric properties of validity and reliability of the Brazilian version of the 

Behavior Problems Inventory (BPI-01). The sample was composed of 130 individuals aged 

from 3 to 19 years, of both sexes. A clinical group was composed of 100 individuals with 

atypical development (Autism Spectrum Disorder – ASD, Williams Syndrome – WS, Down 

Syndrome – DS and intellectual disability – ID). The control group, paired by age and sex, was 

composed of 30 individuals without developmental disorder and with preserved cognitive 

skills. The caretakers from both groups have also taken part in the study. Data collection tools 

were the Brazilian version of the Behavioral Problems Inventory (BPI-01), the Child Behavior 

Checklist for Ages 6-18 (CBCL/6-18), the Child Behavior Checklist for ages 1½-5 (CBCL/1½-

5), the Adult Behavior Checklist for ages 18-59 (ABCL/18-59), the Aberrant Behavior 

Checklist (ABC) and the Autistic Behavior Checklist (ICA). Results indicate higher mean 

frequencies in the three subscales of BPI-01 for the clinic group with atypical development. 

Internal consistency indicators among BPI-01 items, assessed through Cronbach’s alpha, 

reached 0,65 for self-aggressive behaviors, 0,92 for stereotyped behaviors and 0,82 for 

aggressive/destructive behaviors. The ROC curve method (Receiver Operating Characteristic) 

was used, with sensitivity of 56% and specificity of 86,7% for a 1,5 points score in the scale of 

self-aggressive behaviors; sensitivity of 68% and specificity of 83,3% for a 0,5 points score in 

the scale of stereotyped behaviors and; sensitivity of 50% and specificity of 83,3% for a 0,5 

points score in the scale of aggressive/destructive behaviors. Correlation analysis made through 

Pearson coefficient between the scores of BPI-01 and Aberrant Behavior Checklist, and 

between Autistic Behavior Checklist and CBCL inventories identified medium to moderate 

statistically significant coefficients. Results show adequate convergent validity indicators 

among BPI-01, CBCL/1½-5, CBCL/6-18, Aberrant Behavior Checklist and Autistic Behavior 

Inventory. Based on the results, we conclude that the tool presents adequate psychometric 

properties of reliability and validity and good indicators of sensitivity and specificity for the 

identification of behavioral problems in the studied sample. 

Keywords: Assessment, Validity, Reliability, Aggressiveness, Stereotypy. 
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Identificar precocemente alterações comportamentais em crianças e adolescentes com 

transtorno do neurodesenvolvimento é objetivo de avaliações preventivas a fim de evitar e/ou 

amenizar prejuízos no funcionamento adaptativo e, inclusive, a instalação de condições 

psiquiátricas comórbidas de difícil manejo (GONZÁLEZ et al., 2008; SARIMSKI, 2003; 

CORNISH; BRAMBLE, 2002; AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2001). Dentre as 

alterações comportamentais mais frequentes em populações com transtorno do 

neurodesenvolvimento estão os comportamentos autoagressivos, estereotipias, irritabilidade, 

heteroagressão e comportamentos disruptivos (BRENTANI et al., 2013; ROJAHN et al., 2001). 

Essas alterações comportamentais, quando não detectadas e/ou manejadas precocemente, 

podem provocar danos físicos ao próprio indivíduo e interferir na adaptação social, escolar e 

familiar (LAZCANO-PONCE et al., 2013; MOSKOWITZ et al., 2013; VAN GAMEREN-

OOSTEROM; FEKKES; VAN WOUWE, 2013; ROJAHN et al., 2001).   

Existem três categorias de procedimentos de avaliação comportamental para coletar 

informações com o objetivo de definir e monitorar comportamentos-alvo: diretos, indiretos e 

experimentais. Os procedimentos diretos envolvem basicamente o método observacional. Os 

de tipo indireto abrangem o uso de instrumentos padronizados, por meio de 

informantes/cuidadores ou a partir de auto relato da pessoa, caso não existam um rebaixamento 

intelectual. Já os procedimentos experimentais de avaliação são considerados análises 

funcionais. Estes são utilizados para verificar os eventos antecedentes e consequentes que 

controlam e mantêm um comportamento-alvo (MARTIN; PEAR, 2009). Embora o método 

observacional seja considerado padrão ouro em termos de procedimento direto de avaliação, 

devido à precisão de alguns indicadores como frequência, tempo de reação e variáveis 

controladoras do comportamento, seu uso nem sempre é viável, pois demanda um tempo maior, 

exige que os observadores sejam devidamente treinados e pode envolver o risco de não 

identificar aqueles comportamentos que ocorrem em outros contextos, que não o ambiente de 

observação (MARTIN; PEAR, 2009; GLASCOE, 2000). 

O uso de instrumentos padronizados de avaliação auxilia o planejamento de estratégias 

de intervenção na busca da diminuição dos comportamentos não-adaptativos que comprometem 

a qualidade de vida do indivíduo (MARTIN; PEAR, 2009; ROJAHN et al., 2001), além de 

permitir a documentação do atendimento clínico e a avaliação da eficácia de intervenções 

(DUARTE; BORDIN, 2000; STREINER, 1998). Os instrumentos padronizados de avaliação 

comportamental permitem identificar tanto aspectos específicos como aspectos globais do 

funcionamento comportamental adaptativo. 
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No geral os instrumentos de avaliação comportamental são compostos por itens ou 

questões, geralmente organizados a partir de critérios clínicos de transtornos psiquiátricos ou 

problemas de comportamento globais. São instrumentos que podem ser aplicados por um 

entrevistador treinado ou serem de auto aplicação. As avaliações padronizadas de problemas 

comportamentais em geral têm sido cada vez mais necessárias como auxiliares na avaliação de 

diferentes aspectos da saúde mental de crianças e adolescentes com transtorno do 

neurodesenvolvimento e desenvolvimento típico (GORENSTEIN; ANDRADE; ZUARDI, 

1999).  

Instrumentos de avaliação comportamental de crianças e adolescentes com transtorno do 

neurodesenvolvimento são construídos, predominantemente, para identificar problemas de 

comportamento que são típicos dessas pessoas. Por isso, a maior parte destes descreve listas de 

problemas comportamentais específicas dos fenótipos comportamentais associados ao 

transtorno do neurodesenvolvimento (KEIL et al., 2009; KALAND; SMITH; MORTENSEN, 

2008; POLK et al., 2008; NARITA et al., 2004; ROJAHN; TASSE; STURMEY, 1997), por 

exemplo, TEA (SATO et al., 2009; PEREIRA; RIESGO; WAGNER, 2008; MARTELETO; 

PEDROMÔNICO, 2005) e TDAH (MEHRINGER et al., 2002).  

No Brasil, nos últimos 10 anos, pode ser verificado um aumento do número de 

instrumentos padronizados de avaliação comportamental. Alguns com a finalidade de avaliar 

problemas de comportamento globais típicos de populações típicas e atípicas e, outros, para 

rastrear sintomas de diferentes transtornos do neurodesenvolvimento. Essas produções têm tido 

como principais fins a construção e verificação de propriedades psicométricas, assim como a 

tradução e adaptação destes para a língua portuguesa do Brasil. Alguns dos transtornos do 

neurodesenvolvimento que mais atenção tem recebido em relação à condução desses estudos 

de construção, validação ou adaptação cultural desses instrumentos têm sido o Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) e Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) (ZAQUEU 

et a., 2015; LOSAPIO et al., 2011; SATO et al., 2009; PEREIRA; RIESGO; WAGNER, 2008; 

MARTELETO; PEDROMÔNICO, 2005; MEHRINGER et al., 2002; AMORIM, 2000).  

No caso de TEA alguns dos instrumentos de rastreamento de sinais que foram traduzidos, 

adaptados e validados são o Autism Screening Questionnaire (ASQ) (SATO et al., 2009), 

Chilhood Autism Raiting Scale (CARS) (PEREIRA; RIESGO; WAGNER, 2008), Autism 

Behavior Checklist (ABC) (MARTELETO; PEDROMÔNICO, 2005), Escala D’avaluació 

Dels Trets Autistes (ATA) (ASSUMPÇÃO et al., 1999), Modified Checklist for Autism 

Toddlers (M-Chat) (CASTRO-SOUZA, 2011).  
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Sobre instrumentos de avaliação global de problemas emocionais e comportamentais, de 

uso tanto para avaliar pessoas com desenvolvimento típico como com transtornos do 

desenvolvimento, com estudos brasileiros de verificação de parâmetros psicométricos e/ou 

adaptação cultural citam-se, por exemplo, a Escala de Comportamento Atípico (LOSÁPIO et 

al., 2011), os inventários do Sistema de Avaliação Empiricamente Baseado – ASEBA 

(BORDIN et al., 2013; RESCORLA et al., 2012; ROCHA; COSTA; SILVARES, 2008), 

Inventário de Problemas de Comportamentos- (BPI-01) (BARALDI et al.,  2013) e o 

Questionário de Capacidades e Dificuldades (SAUR; LOUREIRO, 2012).  

O panorama anterior permite afirmar que tem existido um avanço na produção científica 

brasileira voltada para o desenvolvimento e/ou adaptação cultural de instrumentos 

padronizados de avaliação comportamental (SATO et al., 2009; PEREIRA; RIESGO; 

WAGNER, 2008; MARTELETO; PEDROMÔNICO, 2005). Entretanto, se comparado a outros 

países, ainda é restrito o número de instrumentos para uso em avaliação global dos problemas 

de comportamento típicos de populações com alguns transtornos do neurodesenvolvimento 

como TEA e Deficiência Intelectual. A saber, os comportamentos de estereotipia e auto e 

heteroagressividade. 

A dissertação de mestrado da autora da presente tese teve como objetivo realizar a 

tradução e adaptação cultural do Inventário de Problemas de Comportamento (Behavior 

Problems Inventory -BPI-01) para a língua portuguesa do Brasil, além da verificação  de 

algumas propriedades psicométricas de consistência interna (mediante cálculo do coeficiente 

Alfa de Cronbach, com correlações item-total e coeficiente alfa na condição de se um item da 

escala fosse excluído) e verificação de índices de sensibilidade e especificidade para detectar 

problemas de comportamento em um grupo de indivíduos com DI e um grupo com 

desenvolvimento típico pareados por idade e sexo (BARALDI et al., 2013; BARALDI et al., 

2013; BARALDI, 2011). Contudo, a verificação dessas propriedades foi, predominantemente, 

ao redor de indicadores de validade de conteúdo, bem como o cálculo dos índices de 

sensibilidade e especificidade baseado num número amostral restrito de pessoas com 

desenvolvimento atípico, na maioria pessoas com síndrome de Williams. Sendo assim a 

problemática do presente projeto está centrada na verificação de outros parâmetros 

psicométricos de validade e precisão do BPI-01 na língua portuguesa do Brasil.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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2.1. Avaliação Comportamental 

 

Avaliações comportamentais podem ser feitas mediante uso de instrumentos 

padronizados cujos dados demandam na maior parte das vezes a colaboração de 

informantes/cuidadores, assim como métodos de observação direta do comportamento 

(MARTIN ; PEAR, 2009). 

2.1.1. Procedimentos de avaliação comportamental direta 

 

O principal método nos procedimentos de avaliação comportamental direta é a 

observação. Este método possibilita controlar variáveis diretamente relacionadas ao 

comportamento que se objetiva observar, tanto em ambientes naturais como laboratoriais. Em 

condições naturalísticas, por exemplo, indica-se efetuar registros contínuos de comportamentos 

em todas as ocasiões em que o indivíduo os emite, registros por intervalo de tempo, registro de 

cadeias de respostas, dentre outros. Alguns meios que garantem esse tipo de registro é o uso de 

salas de espelho, observação à distância, uso de filmagem (MARTIN; PEAR, 2009). Esse 

método é recomendado para realizar diferentes formas de registros comportamentais e tem sido 

muito utilizado por analistas de comportamento, auxiliando nas práticas profissionais 

sistemáticas de modificação de comportamento e na análise funcional, para criar hipóteses 

sobre as variáveis que controlam comportamentos problema (MARTIN; PEAR, 2009; 

SILVARES, 2000). Este tipo de avaliação mostra-se relevante para entender a funcionalidade 

e as condições que controlam determinados repertórios comportamentais (DANNA; MATOS, 

2006).  

De acordo com Martin e Pear (2009) ao escolher a observação como procedimento de 

avaliação devem ser consideradas seis características gerais: topografia, quantidade, 

intensidade, controle de estímulo, latência e qualidade. A topografia está relacionada à maneira 

como o comportamento ocorre; a quantidade à frequência e a duração do comportamento; a 

intensidade é o grau de “força” com que o comportamento ocorre; o termo controle do estímulo 

é usado para indicar a presença de determinados estímulos e não de outros no momento em que 

o comportamento ocorre; a latência consiste no intervalo de tempo entre a ocorrência de um 

estímulo e o início do comportamento e, por fim, a qualidade diz respeito à influência do 

comportamento na vida cotidiana do indivíduo. Vale ressaltar, que para garantir a precisão das 

observações, é indicado que dois ou mais observadores independentes realizem o registro 
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comportamental. A fidedignidade da observação é realizada baseada no cálculo de 

concordância entre os observadores (MARTIN; PEAR, 2009; DESSEN; MURTA, 1997).  

Embora os procedimentos diretos de avaliação sejam amplamente utilizados e eficazes, 

é importante atentar-se ao fato de que na maioria dos casos a avaliação demanda um extenso 

período de tempo para as observações serem feitas, além de envolver o risco de não acessar 

eventos comportamentais privados, como por exemplo, sentimentos (MARTIN; PEAR, 

2009).  

2.1.2. Procedimentos de avaliação comportamental indireta 

 

Este tipo de avaliação abrange o uso de inventários, checklists ou escalas padronizadas, 

que são listas de comportamentos que permitem registrar informações sobre aspectos 

comportamentais da pessoa que está sendo avaliada. Sua principal vantagem consiste em 

acessar diferentes padrões de comportamento durante um período relativamente curto de 

avaliação, além de identificar comportamentos que muitas vezes são emitidos no dia a dia do 

indivíduo, mas nem sempre são possíveis de observar durante os procedimentos de avaliação 

direta. 

O uso de instrumentos de avaliação para pessoas com DI demanda a colaboração de 

pessoas responsáveis na condição de informantes. Alguns dos fatores para que um indivíduo 

seja informante são manter vínculos de relacionamento estáveis e passar pelo menos 6 horas 

diárias com a pessoa que está sendo avaliada.  Contudo, esse tipo de avaliação terá sempre o 

viés da percepção do respectivo informante (MARTIN, PEAR, 2009).  

Os procedimentos de avaliação indireta do comportamento implicam no uso de dois 

tipos de instrumentos: escalas de avaliação global do comportamento e escalas específicas de 

avaliação.  

Esse tipo de escala tem sido utilizado, tanto no desenvolvimento típico como atípico, 

assim como em pessoas adultas. As escalas verificam geralmente padrões globais de 

comportamento que, no caso de DI, são características clínicas comportamentais geralmente 

comuns, independentemente do tipo de fator etiológico associado à DI (HILL; POWLITCH; 

FURNISS, 2008; KARABEKIROGLU; AMAN, 2009; ROJAHN et al., 2001). Assim é 

possível verificar indicadores psicossociais de funcionamento adaptativo, apoio familiar e apoio 

social, dentre outros (BORTHWICK-DUFFY, 2007; STURMEY, 2007). Instrumentos 
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padronizados de avaliação desenvolvidos para populações com transtorno do 

neurodesenvolvimento avaliam predominantemente aspectos de funcionamento adaptativo e 

problemas comportamentais. Por exemplo, estereotipias comportamentais gestuais, corporais e 

verbais, agressividade e comportamentos autolesivos ou agressivos (DYKENS et al., 2007; 

GRAHAM et al., 2005; DYKENS et al., 2002). E, embora exista uma variedade considerável 

de escalas de avaliação comportamental que são destinadas a pessoas com DI, continua sendo 

um desafio o uso de muitas delas, devido à carência de estudos de padronização e validação. 

(HILL; POWLITCH; FURNISS, 2008; MCATEE; CARR; SCHULTE, 2004; ROJAHN et al., 

2003). 

Duarte e Bordin (2000) publicaram um estudo de revisão sobre uso de instrumentos 

padronizados como auxiliares na avaliação de diversos aspectos relacionados a saúde mental, 

como o desenvolvimento e inteligência infantil, adaptação social, personalidade, dinâmica 

emocional e sintomas compatíveis com quadros psiquiátricos. As autoras apresentaram e 

discutiram alguns dos instrumentos mais usados mundialmente nesta área, envolvendo o Bayley 

Scales of Infant Development (Bayley-II), Escalas de Inteligêcia Wechsler (WPPSI-R, 

WISCIII),  Vineland Adaptive Behavior Scales,  Teste de Apercepção Temática para crianças 

(CAT), Teste de Rorschach, Desenho da Figura Humana, da família e o desenho da casa, de 

árvore e de pessoa (HTP),   Inventário de Comportamentos da Infância e Adolescência (CBCL),  

Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ), Schedule for Affective Disorders and 

Schizophrenia for School-Age Children (K-SADS), Development and Well-Being Assessment 

(DAWBA), Diagnostic Interview Schedule for Children (DISC-4) e o  Methods for the 

Epidemiology of Child and Adolescent Mental Disorders (MECA). O estudo concluiu que no 

Brasil há uma escassez de instrumentos padronizados e atualizados na área de saúde mental 

infantil que tenham sido devidamente traduzidos, adaptados e testados em nossa cultura.   

Avaliações padronizadas de problemas emocionais e comportamentais em geral têm sido 

cada vez mais necessárias como auxiliares na avaliação de diferentes aspectos da saúde mental 

de crianças e adolescentes com DI. Muitos desses instrumentos auxiliam no diagnóstico, 

permitem ter diferentes medidas de funcionamento comportamental adaptativo e de aspectos 

ligados à saúde mental possibilitando, inclusive, a verificação de eficácia das intervenções. 

Contudo, se comparado a outros países, no Brasil ainda é restrito o número de instrumentos 

validados para uso em avaliação de problemas de comportamento de pessoas com DI 

(PEREIRA; RIESGO; WAGNER, 2008; MARTELETO; PEDROMÔNICO, 2005).  
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Em relação a instrumentos que avaliam aspectos globais do funcionamento 

comportamental pode ser citada a Escala de Comportamentos Aberrantes (Aberrant Behavior 

Checklist/ABC) (BRINKLEY et al., 2007; BROWN; AMAN; HAVERCAMP, 2002; AMAN 

et al., 1985). O instrumento possui 58 itens cuja escala de pontuação varia entre 0 (não é 

problema); 1 (o comportamento é um problema, mas em grau leve); 2 (o problema tem 

gravidade moderada) e grau 3 (o problema é grave). Os itens são divididos em cinco escalas: 

(I) Irritabilidade, Agitação, Choro com 15 itens; (II) Letargia, Isolamento Social com 16 itens; 

(III) Comportamento estereotipado com sete itens; (IV) Hiperatividade, Desobediência com 16 

itens e (V) Linguagem imprópria com quatro itens. A escala pode ser preenchida por diferentes 

informantes e permite que o relato possa ser feito com base em contextos distintos também, por 

exemplo, casa, escola, creche e consultório (KARABEKIROGLU; AMAN, 2009; BRINKLEY 

et. al., 2007; BROWN; AMAN; HAVERCAMP, 2002; AMAN; SINGH; TURBOTT, 1987; 

AMAN et al. 1985).  

Estudo anterior verificou o benefício desse instrumento na avaliação de comportamentos 

não adaptativos e adaptativos em pré-escolares quando associado a outros instrumentos de 

avaliação comportamental global (KARABEKIROGLU; AMAN, 2009). Em 2011 foi 

publicado um estudo brasileiro com resultados de pesquisa de adaptação cultural parcial da 

escala ABC (LOSAPIO et al., 2011). No mesmo a adaptação seguiu as etapas de avaliação 

conceitual e de itens, tradução, retrotradução, avaliação dos significados denotativo e 

conotativo e aplicação do pré-teste. Os autores divulgaram que os dados relativos às etapas de 

equivalência de mensuração e equivalência funcional seriam publicados em estudos futuros. 

Foi destaque no artigo que houve uma boa correspondência entre os itens da primeira retradução 

e a escala ABC original, e razoável entre ambas e a segunda retradução. Quanto a resultados de 

compreensão de itens, todos os professores compreenderam 94,8% da escala e parentes 87,9% 

(LOSAPIO et al., 2011) 

Outros instrumentos de avaliação global de problemas emocionais e comportamentais 

baseados em evidências são os inventários do Sistema de Avaliação Empiricamente Baseado - 

ASEBA (ACHENBACH; RESCORLA, 2004). É um dos sistemas integrados de avaliação 

comportamental de crianças, adolescentes e adultos de maior uso internacional e nacional 

(BORDIN et al., 2013). Os inventários permitem uma avaliação normatizada de competências 

na área escolar, área de realização de atividades e área social, funcionamento adaptativo, assim 

como de problemas emocionais e comportamentais em função de gênero e idade.  Alguns dos 

problemas de comportamento que podem ser avaliados em crianças e adolescentes são 

ansiedade, isolamento, depressão, problemas com a socialização, problemas com o pensamento, 
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comportamento agressivo, hiperatividade, problemas de atenção, desafio e oposição, problemas 

de conduta, problemas de comportamento obsessivo-compulsivo, etc. (BORDIN et al., 2013; 

ACHENBACH; RESCORLA, 2001). As instruções dos inventários para a identificação de 

problemas emocionais e comportamentais geralmente estabelecem que os itens sejam 

preenchidos atribuindo 0 - se o mesmo não é verdadeiro para a pessoa avaliada, 1 - se o item é 

um pouco verdadeiro ou às vezes verdadeiro e, 2 - se o item é muito verdadeiro ou 

frequentemente verdadeiro. Para todas as escalas dos inventários existem pontos de corte a 

partir de escores padronizados denominados escore T que permitem classificar o 

comportamento da pessoa em faixas clínica, limítrofe ou normal (BORDIN et. al., 2013; 

ROCHA et al., 2012; ACHENBACH; RESCORLA, 2001). 

Os inventários que compõem o ASEBA têm sido adaptados e validados em 

aproximadamente 100 idiomas. Existe um número elevado de publicações científicas sobre, 

especialmente, o Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos 

(CBCL/6-18), o Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos, 

Formulário para Professores (TRF/6–18), o Inventário de Auto avaliação para Adolescentes de 

11 a 18 anos (YSR/11-18 anos) e o Inventário dos comportamentos de crianças entre 1½ e 5 

anos (CBCL/1½-5) (ASEBA, 2012). No Brasil o uso desses inventários tem aumentado de 

maneira expressiva (BOLSONI-SILVA; LOUREIRO, 2011; LIMA, 2011; SERACENI, 2011; 

TEIXEIRA et al., 2011; MESQUITA et al., 2010; SERACENI et al., 2010; ROCHA; COSTA; 

SILVARES, 2008). Existe uma validação preliminar brasileira da primeira versão do CBCL 

(BORDIN; MARI; CAEIRO, 1995). No Brasil ainda não há uma normatização e padronização 

para os inventários do ASEBA (ROCHA; COSTA; SILVARES, 2008), contudo, estudos 

recentes apresentaram já divulgaram dados de adaptação cultural do CBCL/6-18, do TRF/6-18 

e do YSR (BORDIN et. al., 2013), assim como indicadores psicométricos de validade do 

CBCL/6-18 para a população brasileira que mostraram dados de consistência interna do 

instrumento semelhantes aos verificados no Uruguai e Estados Unidos (ROCHA et al., 2012). 

Em relação aos inventários de relatos de problemas de comportamento do ASEBA, o 

sistema trabalha basicamente com dois tipos: aqueles que são respondidos por informantes 

sobre o comportamento de outra pessoa, por exemplo, CBCL e TRF, e os inventários que 

envolvem a autovaliação, por exemplo, o YSR. Em ambos os inventários espera-se que a pessoa 

refira informações sobre o comportamento das pessoas dos últimos seis meses (ACHENBACH, 

RESCORLA, 2004; 2001). Embora o uso da maior parte desses inventários tenha focado 

preponderantemente a avaliação de competências e problemas comportamentais no 

desenvolvimento típico, diversos pesquisadores vêm utilizando-os como ferramentas essenciais 
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para a avaliação e/ou rastreamento de problemas de comportamento em pessoas com transtorno 

do neurodesenvolvimento(LIMA et al., 2012; SEGIN et al., 2012; BARALDI, 2011; 

TEIXEIRA et al., 2010; GARZUZI et al., 2009; KARABEKIROGLU; AMAN, 2009; HILL; 

POWLITCH; FURNISS, 2008; HUTZELMEYER-NICKELS, NOTERDAEME, 2007; 

ROJAHN et al., 2001).   

Como os itens dos inventários são correlatos entre si, é possível comparar diferentes 

relatos de avaliação entre informantes distintos. Assim, é possível a avaliação dos problemas 

de comportamento de crianças e adolescentes comparando os instrumentos aplicados juntos a 

pais, professores e o próprio adolescente, como é o caso do CBCL, TRF e YSR (ROCHA; 

FERRARI; SILVARES, 2011). Essas comparações permitem verificar graus de concordâncias 

e discrepâncias entre os diferentes relatos sobre os comportamentos o que configura um 

conjunto de dados clínicos importantes tanto em contexto de avaliação diagnóstica como em 

intervenções.  

No Brasil também está disponível outro instrumento que avalia problemas de saúde 

mental infantil. É o Questionário de Capacidades e Dificuldades (Strenghts and Difficulties 

Questionnaire/SDQ) (STIVANIN; SCHEUER; ASSUMPCAO, 2008; DAVÉ et al., 2008; 

DUARTE; BORDIN, 2000; FLEITLICH; CORTAZAR; GOODMAN, 2000). O mesmo consta 

também com uma versão brasileira (FLEITLICH; CORTAZAR; GOODMAN, 2000). Ele 

possui indicadores psicométricos adequados comparáveis às propriedades psicométricas do 

CBCL/6-18 (DUARTE; BORDIN, 2000). O instrumento está formado por 20 questões que 

avaliam aspectos comportamentais de sinais e sintomas definidos conceitualmente com base no 

DSM-IV. Assim como os instrumentos do ASEBA, o mesmo pode ser aplicado a diferentes 

informantes (pais e professores). Alguns dos aspectos avaliados são o comportamento pró-

social, hiperatividade, problemas emocionais, problemas de conduta e de relacionamento. As 

respostas aos itens vão desde item falso, item mais ou menos verdadeiro e item verdadeiro, 

permitindo uma classificação em faixas normal, limítrofe e anormal (FLEITLICH; 

CORTAZAR; GOODMAN, 2000).  

Algumas limitações de instrumentos de avaliação comportamental global conduziram ao 

desenvolvimento de outras escalas de avaliação que fossem mais específicas quanto ao 

rastreamento de problemas de comportamento típicos de pessoas com deficiência intelectual ou 

alterações comportamentais que fazem parte de quadros clínicos de alguns transtornos do 

neurodesenvolvimento (KEIL et al., 2009; POLK et al., 2008; KALAND; SMITH; 

MORTENSEN, 2008; NARITA et al., 2004; ROJAHN; TASSE; STURMEY, 1997). Entre 

esses problemas citam-se a agressão, autolesão, estereotipias gestuais, corporais e 



12 
 

comportamentais, respostas repetitivas, processamento sensorial, dentre outros (HILL; 

POWLITCH; FURNISS, 2008). 

Nesse sentido um dos instrumentos de avaliação de problemas comportamentais 

específicos é o Behavior Problems Inventory/Inventário de Problemas de Comportamentos 

(BPI-01) (BARALDI, 2013; ROJAHN et al., 2001). O BPI-01 é um instrumento para uso em 

pessoas com deficiência intelectual de todas as idades e níveis de funcionamento (GONZÁLEZ 

et al. 2008; ROJAHN et al., 2001). É composto por 52 itens organizados em três escalas 

relacionadas aos tipos problemas de comportamento. A primeira contém 14 itens relacionados 

a comportamentos de autoagressão, a segunda escala contém 24 itens relacionados a 

comportamentos estereotipados e a terceira consta de 11 itens relacionados a comportamentos 

agressivos ou destrutivos. Além dos itens de comportamento descritos, é permitido ao 

informante/cuidador incluir um ou mais itens de problemas comportamentais não referidos em 

cada uma das três escalas. Cada item de comportamento do inventário pode ser avaliado 

mediante duas escalas: uma escala de cinco pontos que verifica frequência de ocorrência do 

problema de 0 a 4 pontos (nunca = 0, mensalmente = 1, semanalmente = 2, diariamente = 3, o 

tempo todo = 4) e, outra escala relacionada à gravidade do problema, que varia de 1 a 3 (leve = 

1, moderado = 2, grave = 3) (BARALDI et al, 2013). 

 O BPI-01 possui um estudo preliminar de validação para a língua portuguesa do Brasil 

que foi realizado por Baraldi e colaboradores (BARALDI et al., 2013). De acordo com a autora, 

O BPI-01 apresentou boas características psicométricas, com indicadores preliminares 

satisfatórios de validade, bem como de sensibilidade para detectar problemas de 

comportamento num grupo de pessoas com desenvolvimento atípico. 

O uso de instrumentos padronizados de avaliação como os citados anteriormente tem se 

tornado uma prática necessária na área clínica, pois garante a objetividade na avaliação e no 

diagnóstico. Além disso os instrumentos possibilitam identificar e medir, de forma sistemática, 

os problemas comportamentais presentes na vida do indivíduo (OLIVEIRA et al., 2005) 

Vale mencionar a importância de verificar a qualidade dos instrumentos a serem 

utilizados durante o processo de avaliação. As principais características que definem a 

qualidade de um instrumento psicométrico são as evidencias de validade e fidedignidade 

(ALVES; SOUZA; BAPTISTA, 2011; URBINA, 2007). Estas propriedades também são 

exigidas por órgãos nacionais e internacionais para garantir a qualidade dos instrumentos de 

medida (URBINA, 2007). 



13 
 

2.2. Validade e Fidedignidade de instrumentos de avaliação psicológica 

 

De acordo com a Resolução no. 002/2003 do Conselho Federal de Psicologia, 

(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2014) a elaboração e a comercialização de 

testes psicológicos limitam-se ao psicólogo apenas instrumentos que tenham sua qualidade 

cientificamente comprovada. Tal resolução recomenda a apresentação das seguintes 

informações sobre o instrumento: 

 Fundamentação teórica do instrumento com ênfase na definição do construto, 

 Explicitação dos dados com respeito às propriedades psicométricas dos itens do 

instrumento (evidências de validade e fidedignidade), 

 Especificação dos procedimentos para aplicação, assim como das condições em que o 

instrumento deve ser aplicado, para que haja garantia da uniformidade dos procedimentos 

envolvidos na sua aplicação, 

 Explicitação do sistema de correção e interpretação dos escores, informando 

detalhadamente o procedimento e o sistema de interpretação referentes às normas brasileiras, 

relatando as características da amostra de normatização de maneira clara, preferencialmente 

comparando com estimativas nacionais. 

No processo de construção de instrumentos psicológicos é necessária a consideração de 

três polos para a sua elaboração, tendo em vista a obtenção da qualidade científica do 

instrumento. Os mesmos são: polo teórico, polo empírico e polo analítico (PASQUALI, 2010). 

O pólo teórico explicita a teoria sobre o construto para qual se quer desenvolver o 

instrumento, e a operacionalização do construto em itens. A base teórica é importantíssima 

para viabilizar a definição dos tipos e características dos comportamentos, proporcionando ao 

psicometrista, a construção coerente e adequada dos itens que farão parte do instrumento. O 

pólo empírico estabelece as etapas e as técnicas da aplicação do instrumento piloto, bem como 

define qual será a amostra válida da informação, para em seguida, avaliar a qualidade 

psicométrica do instrumento. O pólo analítico define os procedimentos de análises estatísticas 

a serem aplicados sobre os dados coletados, para levar a um instrumento válido, preciso e 

normatizado.   

Estudos que visam traduzir, adaptar culturalmente e validar instrumentos já existentes 

em outras línguas precisam seguir alguns procedimentos específicos para que o instrumento 

venha atender adequadamente a cultura do país. Tais procedimentos envolvem aspectos éticos, 
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tradução da versão original para língua do país que pretende-se utilizar e em seguida a 

tradução reversa, consolidação da versão preliminar do instrumento com a realização de 

eventuais adaptações, validação de conteúdo preliminar através de um comitê de juízes 

avaliadores e por fim um estudo piloto com o objetivo de verificar se os procedimentos do 

instrumento estão adequados e se os itens estão inteligíveis (PASQUALI, 2010). Após a 

concretização desses procedimentos o instrumento deve ser submetido à análise dos dados 

coletados, visando analisar confiabilidade e validade do instrumento (PASQUALI, 2010). 

Nesse sentido Urbina (2007) aponta como principais características que definem a qualidade 

de um instrumento psicométrico às evidências de validade e fidedignidade. Cabe destacar que 

estas propriedades psicométricas também são exigidas por órgãos nacionais e internacionais 

para garantir a qualidade dos instrumentos de medida. Sobre as mesmas tratarão os tópicos 

seguintes. 

2.2.1. Fidedignidade 

 

O termo fidedignidade indica confiabilidade (precisão), uma vez que se baseia na 

consistência e precisão dos resultados do processo de mensuração. Resultados imprecisos e 

inconsistentes sugerem uma flutuação nos escores resultante de fatores relacionados aos 

processos de mensuração que são irrelevantes ao que está sendo medido, caracterizando erros 

de mensuração. Estes erros podem ser provocados por fontes não relacionadas aos testes (do 

examinador, do testando ou do contexto no qual o instrumento foi aplicado) ou relacionados ao 

próprio teste (URBINA, 2007). 

Os erros oriundos de fontes não relacionadas aos testes podem ser minimizados ou mesmo 

eliminados na medida em que práticas adequadas de testagem são estabelecidas pelas partes 

envolvidas no processo de desenvolvimento, seleção, administração e pontuação dos 

instrumentos, no entanto existem erros originados de fatores aleatórios ou causais, que estão 

fora do controle consciente das partes envolvidas no processo de testagem. Estas fontes de erros 

devem ser avaliadas pelas estimativas tradicionais de fidedignidade (URBINA, 2007). As 

estimativas tradicionais de fidedignidade são apresentadas na forma de coeficientes de 

correlação. Os coeficientes de correlação de fidedignidade informam aos usuários dos testes, a 

magnitude do erro que pode influenciar os escores a partir de várias fontes. Estes coeficientes 

são expressos por meio de números que podem variar de -1,00 e +1,00. Coeficientes abaixo de 

0,70 indicam que o escore derivado de um teste pode não ser muito confiável, e acima de 80 é 
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considerado confiável. O método estatístico mais usado é o coeficiente de correlação produto-

momento de Pearson (URBINA, 2007).  

A seguir, serão citadas algumas fontes de erros de mensuração seguidas das medidas para 

estimá-los (URBINA, 2007): 

a) Diferença entre avaliadores: a mesma é uma das fontes de erros de mensuração 

avaliadas pelas estimativas de fidedignidade. A medida mais adequada para estimar este tipo 

de erro chama-se fidedignidade do avaliador. Este método consiste em executar a avaliação de 

um mesmo indivíduo por, pelo menos dois avaliadores gerando dois ou mais escores 

independentes. As correlações entre os conjuntos de escores gerados desta maneira resultam no 

cálculo de índices de fidedignidade do avaliador. 

b) Erro de amostragem de tempo: consiste na “variabilidade inerente aos escores de teste 

como função do fato de serem obtidos em um determinado momento do tempo (URBINA, 

2007). Por exemplo, construtos psicológicos relacionados à compreensão verbal ou aptidão 

mecânica são menos propensos a flutuações nos escores do que constructos relacionados à 

personalidade, que são mais suscetíveis às influências de condições transitórias ou estados 

emocionais.  A medida apropriada para estimar erros de amostragem de tempo é a fidedignidade 

teste-reteste ou coeficiente de estabilidade, que consiste na aplicação de um mesmo teste em 

duas ocasiões diferentes, separadas por um intervalo de tempo (de preferência não muito curto 

e nem muito longo), em um ou mais grupos de pessoas. A correlação entre os escores obtidos 

nas duas aplicações é um coeficiente de teste-reteste ou de estabilidade. 

c) Erro de amostragem de conteúdo: está relacionada à presença de itens 

descontextualizados do objetivo do teste, influenciando seus escores. Muitas vezes os erros 

relacionados ao conteúdo, são resultantes de falhas na construção do teste. A medida utilizada 

para calcular erros de amostragem de conteúdo é a fidedignidade de forma alternativa, que 

consiste na aplicação de duas ou mais formas diferentes de um teste - ambos com objetivos 

idênticos e conteúdo diferente - em um mesmo grupo de sujeitos. Ao correlacionar os escores 

obtidos em cada uma das versões do teste, têm-se o coeficiente de fidedignidade de forma 

alternativa. 

d) Inconsistência entre itens: está relacionada aos erros nos escores oriundos de erros de 

amostragem de conteúdo criados a partir da configuração dos itens incluídos no teste como 

todo. O método pelas metades é o mais indicado para calcular erros de mensuração associados 

a este tipo de fonte, e os mesmos podem ser obtidos aplicando o teste em um grupo de pessoas, 

criando dois escores para cada indivíduo, dividindo o teste pela metade. Em seguida é feita a 

correlação entre os escores obtidos nas duas metades através da fórmula de Spearman-Brown. 
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e) Inconsistência entre itens e heterogeneidade de conteúdo combinados: resulta da 

inclusão de itens, ou conjunto de itens, que exploram o conhecimento de conteúdos ou funções 

psicológicas que diferem daquelas exploradas por outros itens no mesmo teste. A consistência 

interna é a medida de estimação de erros apropriada para esta fonte, e podem ser calculas de 

diversas formas.  As formas mais frequentes são através do coeficiente alfa, também conhecido 

por coeficiente de Cronbach; e através das técnicas de análise fatorial. 

f) Erros de amostragem de tempo e conteúdo combinados: esta fonte une características 

relacionadas tanto à fonte de erro de amostragem de tempo como a de conteúdo. Os coeficientes 

de fidedignidade podem ser calculados quando duas ou mais formas alternativas do mesmo 

teste são aplicadas em duas ocasiões diferentes, separados por intervalo de tempo, em um ou 

mais grupos de pessoas. Segundo Urbina (2007), apesar de todas estas fontes de erros de 

mensuração serem citadas separadamente na literatura, a maioria dos escores de teste é 

suscetível a erros de mensuração oriundos de mais de uma fonte.  

2.2.2. Validade 

 

 De acordo com Messick (1989, p. 13 APUD URBINA, 2007) a “Validade é um 

julgamento avaliativo integrado do grau em que evidência empírica e racionalizações teóricas 

apoiam a adequação e propriedade de inferências e ações baseadas em escores de teste ou outros 

modos de avaliação”. 

Esta forma de compreender o conceito de validade também foi incorporado pela  AERA, 

APA e NCME (1999) que definem o termo como o grau em que as evidências embasam as 

inferências feitas a partir dos escores dos testes. Desta forma não é o teste que possui evidências 

de validade, mas sim as interpretações baseadas nos resultados encontrados numa pesquisa com 

o teste em questão (PRIMI; MUNIZ; NUNES, 2009). 

Para Urbina (2007) são necessárias várias fontes de evidências de validade para 

considerar um instrumento válido, sendo que uma das definições mais contemporâneas sobre o 

termo validade se relaciona com teorias que integram várias linhas de evidências, sendo todas 

elas relacionadas aos aspectos da validade de construto. Essa afirmativa também já era 

defendida por Embretson (1983), com a noção de validação de constructo como uma forma 

unitária e abrangente de expressar a abordagem científica da integração de qualquer evidência 

relacionada com o sentido ou interpretação dos escores do teste. 
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O termo construto é usado de diversas maneiras, dentre elas designar traços, processos, 

reservas de conhecimento ou características cuja presença e extensão busca-se determinar por 

meio de amostras específicas de comportamento coletados pelo teste, como por exemplo, 

ansiedade, assertividade, capacidade raciocínio lógico, flexibilidade, etc. Designar inferências 

que podem ser feitas a partir dos escores do teste, também pode ser uma maneira de entender o 

termo construto (URBINA, 2007).  

De acordo com os Standards for Educational and Psycgological Testing (AERA; APA; 

NCME, 1999) os aspectos de validade estão relacionados à 5 fontes principais de evidências: 

a) Evidências de validade baseadas no conteúdo: para se obter uma evidência de 

validade baseada no conteúdo, é necessário que os itens do teste sejam representativos da 

característica psicológica que se quer avaliar. Tradicionalmente, para avaliar se o conteúdo dos 

itens do teste, são adequados ou não ao que se pretende avaliar, são chamados especialistas da 

área para verificar se a descrição do conteúdo dos itens foi feita adequadamente (ALVES; 

SOUZA; BAPTISTA, 2011). 

b) Evidências de validade baseadas nas relações com outras variáveis (critérios 

externos): para se obter uma evidência de validade baseada nas relações com outras variáveis 

são investigadas as relações entre as pontuações do teste e outras variáveis que medem a mesma 

característica, características relacionadas ou características diferentes. Sexo, idade, 

desempenho acadêmico ou mesmo outros testes são exemplos de outras variáveis (critérios 

externos). Baseado nas relações entre as variáveis é possível inferir evidências de validade 

convergentes ou divergentes (ALVES; SOUZA; BAPTISTA, 2011). Esta fonte de validade 

também possibilita obter dados relacionados a capacidade do teste de predição. A capacidade 

de predição consiste no grau com que o resultado de um teste, ou medida prevê o 

comportamento futuro do indivíduo (URBINA, 2007). 

c) Evidências de validade baseadas na estrutura interna: as evidências de validade 

baseadas na estrutura interna estão baseadas na correlação entre diferentes itens no mesmo teste. 

Tem o objetivo de investigar se os diversos itens que propõem a medir o mesmo construto 

produzem resultados semelhantes (URBINA, 2007), ou seja, se os itens são considerados ou 

não adequados apara avaliar o domínio que se pretende medir (ALVES; SOUZA; BAPTISTA, 

2011).  

d) Evidências de Validade baseadas no processo de resposta: as evidências de 

validade baseadas no processo de resposta investigam os processos mentais envolvidos na 

realização das tarefas do instrumento e dão significado psicológico para a realização adequada 
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do item a partir das relações entre os componentes cognitivos (ALVES; SOUZA; BAPTISTA, 

2011).  

Segundo Macías (2007) este tipo de evidência identifica argumentos que evidenciem as 

consistências entre as respostas do instrumento (evidência empírica) e os processos presentes 

na realização das tarefas propostas pelo mesmo.  

e) Evidencias de validade baseadas nas consequências da testagem: as evidencias 

de validade baseadas nas consequências da testagem avaliam as implicações das interpretações 

das pontuações como base para ação futura (MACÍAS, 2007), ou seja, avalia as consequências 

sociais do uso do instrumento, com o objetivo de verificar se os efeitos produzidos estão de 

acordo com a finalidade para a qual o teste foi criado (ALVES; SOUZA; BAPTISTA, 2011). 

De acordo com Urbina (2007) este tipo de evidencia de validade está relacionada a relevância 

e representatividade do conteúdo do teste, ou seja, do construto que pretende avaliar.   

 Os princípios teórico-metodológicos da criação e validação de escalas psicológicas 

abordados neste capítulo estão pautados na teoria clássica dos testes e também se aplicam nos 

estudos de tradução e adaptação cultural de instrumentos já desenvolvidos, como o caso do 

Behavior Problem Inventory (BPI-01) que foi traduzido e adaptado para a língua portuguesa do 

Brasil e será o foco do presente estudo. A seguir será descrito o histórico e informações sobre 

as propriedades psicométricas do referido instrumento em diversos estudos envolvendo o BPI-

01. 

2.3. Behavior Problem Inventory (BPI-01) – Inventário de Problemas de 

Comportamento 

 

O inventário de problemas de comportamento (BPI-01) é uma escala de avaliação 

específica do comportamento para uso em pessoas com deficiência intelectual de todas as 

idades e níveis de funcionamento (GONZÁLEZ et. al.,2008; ROJAHN et al., 2001 apud 

ROJAHN, 2006). O BPI vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, sendo submetido a várias 

revisões. A primeira versão foi criada em Alemão no início de 1980 e era composto apenas por 

alguns itens de comportamento autoagressivo e de estereotipia (EDLINGER, 1983 apud 

ROJAHN et al., 2001; ROJAHN, 1984). Inicialmente a escolha dos itens foi baseada em uma 

revisão da literatura sobre instrumentos de avaliação de problemas de comportamento, 

envolvendo instrumentos desenvolvidos por Maisto, Baumeister e Maisto (1978 apud 

ROJAHN, 2006), Maurice e Trudel (1982), e Schroeder, Schroeder, Smith e Dalldorf (1978 

apud ROJAHN, 2006), posteriormente os mesmos passaram por várias pesquisas de campo 
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informais com o objetivo de definir quais os itens iriam permanecer no instrumento. O 

instrumento foi utilizado formalmente pela primeira vez em um estudo de prevalência de 

comportamento autoagressivos realizado por Rojahn em 1984 e após outros ajustes foi usado 

em uma pesquisa nacional sobre comportamento autoagressivo na Alemanha (FENZAU, 1984; 

HAUSCHILD, 1985; ROJAHN, 1986; ROJAHN, FENZAU & HAUSCHILD, 1985 apud 

ROJAHN, 2006). 

Anos depois, o instrumento foi traduzido para o Inglês e o conteúdo foi ampliado com a 

inclusão de itens de comportamento agressivo / destrutivos (WIDAMAN et al., 1987 apud 

ROJAHN et al., 2001). Essa versão foi utilizada pela primeira vez em um estudo envolvendo 

indivíduos com deficiência intelectual profunda e deficiências físicas múltiplas (MULICK et 

al., 1988 apud ROJAHN et al., 2001) e ao longo do tempo foi traduzido para 11 línguas 

diferentes. A última grande mudança do BPI ocorreu quando os cinco itens problemas de 

comportamentos estereotipados do instrumento foram substituídos pela "Escala de 

Comportamento estereotipado", que anteriormente era uma escala independente do BPI 

(ROJAHN; MATLOCK; TASSE, 2000; ROJAHN et al., 1997 apud ROJAHN, 2006), e a partir 

deste momento o instrumento passou a ser referido como BPI-01.  

Atualmente o BPI-01 é um questionário que avalia diferentes tipos de problemas de 

comportamento para uso em pessoas com deficiência intelectual de todas as idades e níveis de 

funcionamento (GONZÁLEZ et al. 2008; ROJAHN et al., 2001). Está composto por 52 itens 

organizados em 3 escalas. A primeira contém 14 itens relacionados a comportamentos de 

autoagressão, a segunda escala, 24 itens relacionados a comportamentos estereotipados e a 

terceira, 11 itens relacionados a comportamentos agressivos ou destrutivos (ROJAHN et al., 

2001). 

“Comportamento de autoagressão” (CAA) se refere aos comportamentos que causam 

dano ao próprio corpo. “Comportamento estereotipado” se refere aos atos voluntários que 

ocorrem repetidamente e da mesma forma e são característicos da pessoa, escala de 

“Comportamento agressivo/destrutivo” se refere às ações ofensivas ou ataques manifestos 

deliberados em direção a outro indivíduo ou objeto. O instrumento prevê que o cuidador 

identifique apenas comportamentos que tenham ocorrido pelo menos uma vez durante os 

últimos dois meses. Além desses itens descritos nos três quadros anteriores, o cuidador pode 

relatar quaisquer outros problemas comportamentais não referidos nessas três áreas. Cada item 

pode ser marcado em duas escalas, uma escala de cinco pontos que avalia frequência de 
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ocorrência deste (nunca = 0, mensalmente = 1, semanalmente = 2, diariamente = 3, o tempo 

todo = 4) e, outra escala relacionada à gravidade do problema, que varia de 1 a 3 (leve = 1, 

moderado = 2, grave = 3) (ROJAHN et al., 2001).  

A última versão do BPI-01 em sua língua original foi reaplicada em uma amostra de 432 

indivíduos com deficiência intelectual institucionalizados em Louiziania entre 14 a 91 anos de 

idade, sendo 54% da amostra composta por pessoas do sexo masculino e 46% pelo sexo 

feminino. Todos eles foram submetidos a avaliação cognitiva, que indicou 65,7% da amostra 

com deficiência intelectual profunda, seguida de 18,5% com deficiência intelectual severa, 

4,9% em nível moderado e 2,1 leve. Os diagnósticos mais prevalentes foi transtorno de 

movimentos estereotipados, transtorno do espectro autista e graus variados de depressão. O 

objetivo deste estudo foi verificar as propriedades psicométricas, buscando evidencias de 

fidedignidade e validade do instrumento. Foram verificados os índices de consistência interna 

através do coeficiente Alfa de Cronbach, indicando valores 0,83 na escala de frequência total, 

0,61 subescala de comportamento auto agressivo, 0,79 na subescala de comportamentos 

estereotipado e 0,82 na subescala de comportamento agressivo/destrutivo. A estrutura interna 

no instrumento também foi analisada através da correlação de Pearson entre as subescalas, 

encontrando correlação positiva significativa e de magnitude alta (r = 0,90) entre frequência e 

severidade total, (r = 0,93) entre frequência e severidade de autoagressão, (r = 0,92) entre 

frequência e severidade de estereotipia, (r = 0,87) entre frequência e severidade de 

agressividade/destrutividade (ROJAHN, 2001). 

Hill, Powlitch e Furniss (2008) realizaram um estudo de validade baseadas na estrutura 

interna do instrumento e de validade convergente entre o BPI-01 e a Escala de Comportamento 

Atípico (ABC), envolvendo 69 crianças e adultos residentes de quatro estabelecimentos 

situados na Inglaterra, sendo 58 do sexo masculino e 11 do sexo feminino, na faixa etária de 9 

a 29 anos de idade (idade média 18 anos e 5 meses) diagnosticados com deficiência intelectual 

grave e comportamento desafiador. Todos os participantes foram submetidos a uma avaliação 

das capacidades adaptativas através da Escala de Comportamento Adaptativo Escolar ou da 

Escala de Comportamento Adaptativo Residencial, e a avaliação de problemas de 

comportamento a partir do BPI-01 e ABC.  Primeiramente foi analisada a correlação entre 

frequência e severidade do BPI-01 em cada uma de suas três subescalas, encontrando correlação 

positiva significativa e de magnitude alta na escala de comportamento auto agressivo (r = 0,92) 

e na subescala de comportamento estereotipado (r = 0,88) e correlação positiva significativa e 

de magnitude moderada  (r = 0,69) na escala de comportamento agressivo/destrutivo. Frente a 
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magnitude de correlação encontrada entre frequência e severidade nas três subescalas, os 

autores realizaram todas as outras análises considerando apenas os escores de frequência do 

instrumento.   As médias dos escores de frequência no BPI-01 e ABC foram 46 e 52 

respectivamente. Os principais resultados indicaram correlação positiva significativa de 

magnitude baixa entre os resultados da escala total de frequência do BPI-01 e o escore total do 

ABC (r = 0,37), bem como entre o escore total  do ABC e a subescala de comportamento 

estereotipado (r = 0,29),  entre a subescala de comportamento autoagressivo do BPI-01 e a de 

irritabilidade do ABC (r = 0,29). A correlação encontrada entre a subescala de comportamento 

estereotipado do BPI-01 e a de estereotipia do ABC foi considerada positiva, significativa e de 

magnitude moderada (r = 0,55), assim como entre a subescala de comportamento estereotipado 

do BPI-01 e letargia do ABC (r = 0,31), entre a subescala de comportamento 

agressivo/destrutivo do BPI-01 e a de irritabilidade (r = 32). A correlação entre a subescala de 

comportamento estereotipado do BPI-01 e hiperatividade do ABC foi considerada positiva, 

significativa e de magnitude baixa (r = 0,29). Os resultados indicaram também uma correlação 

negativa significativa de magnitude fraca entre a subescala de comportamento 

agressivo/destrutivo do BPI-01 e a de estereotipia do ABC (r = - 0,26). 

Lundqvist (2011) verificou as propriedades psicométricas da versão Sueca do BPI-01 

avaliando problemas de comportamento em 915 adultos (503 do sexo masculino e 412 do sexo 

feminino) entre 18 e 87 anos de idade (idade média = 43). Os diagnósticos mais prevalentes 

foram TEA, com 16%, Síndrome de Down com 12%, TDAH com 4%, epilepsia com 13% e 

transtorno psiquiátrico com 11% da amostra. Todos os participantes foram submetidos a uma 

avaliação cognitiva e os escores foram classificados em leve, moderado, grave e não 

especificado. Os resultados obtidos a partir da aplicação do BPI-01 identificou 30,9 % da 

amostra com problemas de comportamento autoagressivos, 41,3% com problemas de 

comportamento estereotipado e 34,8% com problemas de comportamento agressivo/destrutivo. 

O estudo avaliou a estrutura interna do instrumento através da correlação entre os escores totais 

de frequência e severidade do BPI-01, encontrando coeficiente de correlação positivo 

significativo e de magnitude alta (r = 0,87). Também foram verificados os coeficientes de 

correlação entre os escores de frequência e severidade em cada subescala, indicando 

coeficientes de correlação positivos, significativos e de magnitude alta na escala de 

comportamento autoagressivo (r = 0,89), na escala de comportamento estereotipado (r =0,94) e 

na de comportamento agressivo/destrutivo (r = 0,90). Os resultados da análise de consistência  

interna do instrumento foi considerada ótima, tanto no escala total de frequência como de 

severidade, com coeficiente Alfa de Cronbach  0,84 e 0,85 respectivamente.   A consistência 
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interna, considerando cada subescala do BPI-01 separadamente, também indicou bons 

coeficientes, sendo 0,81 na de comportamento autoagressivo, 0,92 na de comportamento 

estereotipado e 0,86 na de comportamento agressivo/destrutivo.  

Csorba e colaboradores (2010) realizaram um estudo piloto utilizando a versão Húngara 

do BPI-01 e também verificaram boa consistência interna nas três subescalas do instrumento, 

com coeficientes Alfa de Cronbach 0,71 a 0,98 em dois grupos de amostras: 192 sujeitos de 10 

a 18 anos de idade diagnosticados com deficiência intelectual e outros transtornos psiquiátricos, 

todos em tratamento no ambulatório de atendimento psiquiátrico em várias regiões da Hungria 

e 545 adolescentes intelectualmente normais. O estudo verificou a validade convergente do 

BPI-01 com o Inventário de Autoagressão de Otawa  em um grupo formado por pessoas sem 

deficiência intelectual diagnosticas com problemas de autoagressão. Os resultados encontrados 

indicaram correlação significativa, positiva e de magnitude moderada (r = 0,41 a 0,53) entre os 

resultados de ambos os instrumentos. Os autores também verificaram a validade convergente 

da subescala de comportamento agressivo do BPI-01 com a subescala de comportamento 

agressivo da Escala de Agressividade Infantil, encontrando correlação positiva, significativa e 

de magnitude moderada (r = 0,424 a 0,461).  

Em 2013 foi publicado o estudo de tradução e adaptação do BPI-01 para a língua 

portuguesa do Brasil, bem como dados preliminares de validade e fidedignidade da versão do 

instrumento. Os autores realizaram a tradução, retrotradução e adaptação cultural do 

instrumento, em seguida avaliaram o repertório comportamental de 30 crianças e adolescentes 

com deficiência intelectual e 30 com habilidades de inteligência preservadas, na faixa etária de 

6 a 18 anos, através do BPI-01, do Inventário dos Comportamentos de Crianças e Adolescentes 

de 6 a 18 anos (CBCL/ 6/-8 anos) e do Questionário de Rastreamento de Autismo (ASQ). Todas 

as crianças e adolescentes também responderam a avaliação de QI através Escala Wechsler de 

Inteligência para Crianças (WISC III) e Escala Wechsler de Inteligência para Adultos (WAIS-

III). A tradução e retrotradução do instrumento mostrou que a maioria dos itens foram 

equivalentes à sua versão original em Inglês. Em seguida foi feita uma revisão conceitual dos 

itens, indicando dúvidas em apenas um item do instrumento. A comparação de problemas de 

comportamento entre os dois grupos revelou que os escores de frequência obtidos nas três 

subescalas foram maiores no grupo com deficiência intelectual, com diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois grupos.  A consistência interna do BPI-01 foi satisfatória, com alfa 

de Cronbach de 0,65 para a escala de comportamentos autoagressivos, 0,82 para 

comportamentos estereotipados e 0,91 para comportamentos agressivos/destrutivos. A curva 

receiver operating characteristic (ROC) indicou a frequência de 0,5 ponto como a melhor 
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pontuação em todas as escalas para diferenciar o grupo com deficiência intelectual e o grupo 

controle, com 80% sensibilidade e 3% de especificidade na subescala de comportamento 

estereotipado, 50% de sensibilidade e 10% de especificidade na subescala de comportamento 

agressivo/destrutivo e 76% de sensibilidade e 6% de especificidade na subescala de 

comportamento autoagressivo. A validade convergente do instrumento indicou correlação 

positiva, significativa e de magnitude moderada entre os escores das três subescalas de 

comportamento do BPI-01 e ASQ, bem como com os escores da maioria das escalas do 

CBCL/6-18. O estudo encontrou bons indicadores de consistência interna entre os itens do BPI-

01 indicando um coeficiente de 0,65 na escala de comportamentos autoagressivos, 0,91 na 

escala de comportamentos estereotipados e 0,82 na escala de comportamentos 

agressivos/destrutivos (BARALDI et al.,  2013; BARALDI, 2011).  

Rojahn et al. (2013) realizaram um estudo para verificar as propriedades psicométricas 

do BPI-01, ABC e Repetitive Behavior Scale – Revised (RBS-R). 180 crianças entre 6 e 36 

meses de idade em situação de risco para o diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento 

foram avaliadas em três momentos, através dos três instrumentos, com intervalos de 

aproximadamente 6 meses entre uma avaliação e outra. A consistência interna do BPI-01 

frequência total foi considerado bom nos três momentos da avaliação, com Alfa de Cronbach 

variando de 0,68 a 0,77 para o critério de frequência e 0,65 - 0,80 para o critério de severidade. 

A consistência interna das 3 subescalas do instrumento também foram calculadas 

separadamente, com valores de Alfa de Cronbach considerados aceitáveis na escala de 

comportamento autoagressivo (0,42 - 0,69), excelentes na escala de comportamento 

estereotipado (0,82-0,86) e de bom a excelente na escala de comportamentos 

agressivos/destrutivos (0,76-0,81). Este mesmo estudo investigou a validade convergente entre 

o BPI-01 e o ABC, encontrando correlação positiva, significativa e de magnitude moderada (r 

= 0,50) entre as subescalas de comportamento estereotipado de ambos os instrumentos e 

correlação positiva, significativa e magnitude baixa entre a subescala de comportamento 

estereotipado do BPI-01 e a escala total da Escala de Comportamento Atípico (r = 0,27). 

A versão Chinesa do instrumento também indicou bons indicadores de consistência 

interna. O instrumento foi aplicado em 222 pessoas entre 1 ano e meio e 22 anos, 70% com 

diagnóstico confirmado de deficiência intelectual e 30% em situações de risco de DI. O Alfa de 

Cronbach referente ao BPI-01 escala total foi 0,92, para a subescala de comportamento 

autoagressivo foi 0,81, para a subescala de comportamento estereotipado foi 0,92 e para a escala 

de comportamento agressivo/destrutivo foi 0,86, todas elas indicando boa confiabilidade. A 
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pesquisa calculou os coeficientes de correlação entre as três subescalas, revelando correlação 

positiva, significativa e magnitude moderada entre a subescala de comportamento 

autoagressivo e subescala de comportamento estereotipado (r =0,51), e magnitude baixa entre 

a subescala de comportamento autoagressivo e a subescala de comportamento 

agressivo/destrutivo (r = 0,19) (AN et al., 2015). 

 

2.4. Principais problemas comportamentais na Deficiência Intelectual, no 

Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Williams-Beuren e Síndrome de Down  

 

2.4.1. Deficiência Intelectual 

 

A Deficiência Intelectual (DI) é um dos transtornos do neurodesenvolvimento que, 

dependendo do nível de severidade, mais prejudica o funcionamento adaptativo, habilidades 

conceituais, sociais e práticas de crianças e adolescentes (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014; VASCONCELOS, 2004).  

O início da DI ocorre no período do desenvolvimento, já a idade de identificação e 

principais características de começo dos sintomas dependem da etiologia e da severidade do 

grau de disfunção cerebral. Atrasos motores e de linguagem e prejuízos de socialização podem 

ser identificados nos primeiros dois anos de vida entre crianças com DI grave. Já níveis leve a 

moderado de DI tendem a ser identificados com maior precisão após a criança entrar na 

escolarização formal, etapa em que aparecem também sinais de prejuízos acadêmicos em 

termos de habilidades de aprendizagem. Quando uma criança com DI apresenta outros sinais 

fenotípicos clínicos e físicos sugestivos de síndromes genéticas, o estabelecimento do 

diagnóstico pode ser feito precocemente nos primeiros anos de vida. De um lado, isto possibilita 

o esclarecimento da etiologia e, de outro, o estabelecimento do fenótipo cognitivo e 

comportamental geralmente associado à doença genética que permite implementar intervenções 

adequadas às necessidades da criança. É o caso de crianças com síndrome de Down, síndrome 

de Prader Willi, síndrome de Willams, Síndrome de Lesch-Nyhan, dentre outras (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013).  

Evidências mostram uma heterogeneidade etiológica em relação aos fatores causais da 

DI. As causas de tipo pré-natal que têm sido mais investigadas são as anormalidades 

cromossômicas autossômicas ou sexuais; as causas gênicas como as malformações cerebrais; 
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as causas ambientais como os eventos teratógenos, desnutrição intrauterina e infeções 

congênitas. Outros fatores são de tipo peri-natal (prematuridade, infeções, hipóxia, 

tocotraumatismos etc.). Dentre os fatores pós-natais citam-se infeções do Sistema Nervoso 

Central (SNC), desmielinizações, traumas crânio-encefálico, desnutrição, intoxicações 

exógenas e convulsões (CURRY et al., 1997). É provável que, por conta dessa complexidade 

no estabelecimento de uma etiologia na DI, já em 2007, Mcdermott e colaboradores destacavam 

que as causas da DI são desconhecidas em aproximadamente a metade dos casos; dado este que 

continua sendo confirmado em publicações mais recentes (BATY; CAREY; MCMAHON, 

2011; MCDERMOTT et al., 2007). 

Alguns estudos têm descrito algumas das principais características fenotípicas 

comportamentais de Deficiência Intelectual de causa idiopática e também de Deficiência 

Intelectual associadas a distintos tipos de síndromes genéticas (MESQUITA et al., 2010; 

EMERICH, 2009; GARZUZI, 2009; KOHL, 2005; HODAPP; DYKENS, 2004; HOLLAND 

et al., 2003; RUGGIERI, ARBERAS, 2003; BORGHRAEF; FRYNS; VAN DEN BERGHE, 

1994; HOLM et al., 1993). Alguns tipos de doenças associadas a DI e cujas causas biológicas 

podem ser cromossômicas, monogénicas e poligênicas ou multifatoriais são: Síndrome de 

Down,  X-Frágil, Síndrome de Prader Willi, Síndrome de Angelman, Síndrome de Williams, 

Síndrome de Cri du Chat, Síndrome de Noonan e os Transtornos do Espectro Autista 

(CAMMARATA-SCALISI  et al., 2012; KAMINKER; ARMANDO, 2008; KARMILOFF-

SMITH et al, 2012; HONJO, 2012; GRUPTA; STATE, 2006; MARIS; TROTT, 2011;  

RODRIGUEZ et al., 2010; VEIGA; TORALLES, 2002). Já a DI de causa idiopática associa-

se grande parte das vezes a intercorrências pela exposição a fatores ambientais nas fases pré, 

peri e pós-natal nas quais é difícil o estabelecimento do fator etiológico (MCDERMOTT et al., 

2007). 

Diversos enfoques ligados a abordagens compreensivas da DI têm acompanhado grupos 

de pesquisa e de trabalho em diferentes entidades internacionais. Por exemplo, durante décadas 

grupos de trabalhos ligados à Organização Mundial da Saúde discutiram os termos Retardo 

Mental (RM) e Deficiência Intelectual (DI) para poder entendê-los no contexto de uma 

classificação de doenças. Ao redor desse debate uma das questões mais complexas era poder 

atribuir à condição de DI um status de transtorno ou doença (CARULLA et al., 2011). O grupo 

discutiu como a definição contribuiria para o estabelecimento de diretrizes diagnósticas com 

implicações importantes nas políticas públicas e no acesso de pessoas sob esta condição aos 

serviços de saúde (CARULLA et al., 2011).  
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A American Association on Intellectual and Developmental Disabilities/Associação 

Americana (AAIDD) estabelece que a DI se caracteriza por limitações significativas tanto no 

desenvolvimento intelectual como no comportamento adaptativo que abrange diversas 

habilidades e práticas sociais da vida diária. É uma deficiência que se inicia antes dos 18 anos 

de idade. Na DI um domínio que exige ser avaliado é o funcionamento intelectual em termos 

de habilidades de linguagem, raciocínio e capacidade para solução de problemas, dentre outros. 

O outro domínio é o funcionamento adaptativo que abrange um grupo de habilidades e práticas 

sociais necessárias para a vida diária (http://aaidd.org/intellectual-

disability/definition#.UuZMiPNTvIV). Em síntese, a proposta da American Association on 

Intelectual and Developmental Disabilities/AAIDD foi sugerir, no caso da DI, a necessidade 

de avaliações multidimensionais em cinco áreas: habilidades intelectuais, comportamento 

adaptativo (habilidades conceituais, sociais e práticas), participação, interações e papéis sociais 

e saúde (saúde física, saúde mental, etiologia) (VELTRONE; MENDES, 2011).  

Em maio de 2013, a quinta edição do Manual de Classificação Diagnóstica e Estatística 

dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria estabeleceu a DI como uma 

subcategoria dos Transtornos do Neurodesenvolvimento na seção II dedicada à classificação 

diagnóstica (http://www.psychiatry.org/dsm5). De acordo com o DSM-5 a DI é caracterizada 

por déficits em capacidades mentais genéricas, que envolve o raciocínio, a solução de 

problemas, o planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e 

aprendizagem pela experiência. Os déficits devem ainda causar prejuízos no funcionamento 

adaptativo, levando a dificuldades do indivíduo para desenvolver padrões de independência 

pessoal, responsabilidade social e um ou mais aspectos da vida diária, envolvendo 

comunicação, participação social, funcionamento acadêmico ou profissional e independência 

pessoal em casa ou na comunidade.  

Pessoas com DI frequentemente apresentam problemas de comportamento em níveis 

variados de severidade, entre eles, comportamentos auto agressivos, déficit de controle 

inibitório, estereotipias comportamentais e agressividade, dentre outros. Estes problemas  

podem provocar danos físicos ao próprio indivíduo e a outras pessoas de seu convívio, 

prejudicando assim, seu desenvolvimento, adaptação social e possibilidades de inclusão 

educacional, por exemplo (LAZCANO-PONCE et al., 2013; MOSKOWITZ et al. 2013; VAN 

GAMEREN-OOSTEROM, FEKKES, VAN WOUWE, 2013;  ROJAHN et al., 2001).   

Estudo conduzido por An et al. (2015) avaliou 222 pessoas entre 1 ano e meio e 22 anos, 

70% com diagnóstico confirmado de DI e 30% em situações de risco de DI, através do 

Inventário de Problemas de Comportamento (BPI-01) e constatou que 91% da amostra 
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apresentou, pelo menos, um problema de comportamento. Destes, 63,5% com comportamentos 

auto agressivos, 85,1 % comportamentos estereotipados e 63,5% comportamentos 

agressivos/destrutivos. Esses percentuais foram calculados a partir de frequências mínimas de 

pelo menos um comportamento.  Os problemas comportamentais relatados em maior frequência 

foram gritar (48,6%), exibir movimentos repetitivos com as mãos (46,4%), empurrar os outros 

(35,6%), bater a cabeça (33,8%), agarrar e puxar os outros (32,4%), bater no próprio corpo 

(27,5%). 

Outro estudo utilizando o BPI-01, avaliou 915 adultos suecos com DI e detectou que 62% 

deles apresentavam algum tipo de problema de comportamento durante os últimos dois meses. 

Os mais relatados foram os comportamentos estereotipados, encontrados em 41,3% dos 

indivíduos avaliados, seguido dos comportamentos agressivos/destrutivos encontrados em 

34,8% e dos comportamentos auto agressivos encontrados em 30,9%. Os comportamentos mais 

prevalentes foram arranhar-se, bater a cabeça, gritar, balançar o corpo para frente e para trás, 

fazer caretas, movimentar os dedos, fazer movimentos repetitivos com o corpo, agredir 

verbalmente, destruir as coisas, ser cruel e beliscar os outros (LUNDQVIST, 2011).  

Indivíduos com DI precisam de avaliações comportamentais periódicas, inclusive, antes 

de proceder com ações de intervenção. E, ainda, essas avaliações devem ser conduzidas 

paralelamente a outras de neuropsicológico e funcional-adaptativo (SARIMSKI, 2003; 

CORNISH; BRAMBLE, 2002). Políticas públicas com recomendações de protocolos 

padronizados de avaliação comportamental continuam sendo escassas em muitos países. Por 

exemplo, estudo recém-publicado em 2013 divulgou a necessidade de estabelecimento nos 

Estados Unidos de uma política governamental sobre diretrizes de avaliação e de intervenção 

de problemas de comportamento em pessoas com DI (ROTHOLZ; MOSELEY; CARLSON, 

2013). 

2.4.2. Transtorno do Espectro Autista 

 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014) o Transtorno do Espectro Autista é 

caracterizado por: 

A.  Déficits persistentes na comunicação social e nas interações sociais em 

múltiplos contextos: 
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1. Déficits na reciprocidade socioemocional, podendo envolver uma abordagem 

social anormal, dificuldade para estabelecer uma conversa, compartilhamento reduzido de 

interesses, emoções ou afeto e dificuldade para iniciar ou responder a interações sociais.  

2. Déficits nos comportamentos comunicativos não verbais utilizados para 

interação social, podendo envolver comunicação verbal e não verbal pouco integrada, 

anormalidades no contato visual, linguagem corporal ou déficits na compreensão e uso de 

gestos, ausência de expressões faciais e comunicação não verbal. 

3. Déficits no desenvolvimento, na manutenção e compreensão dos 

relacionamentos, incluindo dificuldade em ajustar o comportamento para se adequar a 

contextos sociais diversos, dificuldades para compartilhar brincadeiras imaginativas ou fazer 

amigos e ausência de interesse por pares.  

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

manifestadas por pelo menos 2 dos seguintes exemplos: 

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

2. Insistência nas mesmas coisas, rigidez diante das rotinas ou padrões ritualizados 

de comportamento verbal ou não verbal 

3. Interesses fixos e muito restritos que são anormais em intensidade ou foco 

4. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse incomum por 

aspectos sensoriais do ambiente. 

C. Sintomas presentes precocemente durante o período do desenvolvimento 

D. Prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, profissional ou em 

outras áreas da vida do indivíduo 

E. Perturbações que não são melhor explicadas por Deficiência Intelectual ou por 

atraso global do desenvolvimento.  Vale ressaltar que a DI e TEA geralmente são comórbidos 

e para fazer o diagnóstico da comorbidade, a comunicação social deve estar abaixo do esperado 

para nível geral do desenvolvimento. 

A compreensão de um quadro do TEA deve abranger quatro tipos de aspectos: etiologia, 

estruturas e processos cerebrais, funções cognitivas, sintomas e comportamento (GADIA; 

TUCHUMAN; ROTTA, 2004). Estima-se como taxas de prevalência de TEA de 

aproximadamente 62 por 10.000 casos, sendo a proporção entre meninos e meninas de 4:2 

(ELSABBAGH et al., 2012; FOMBONNE, 2009). De acordo com Carvalheira, Vergani e 

Brunoni (2004) a etiologia do TEA ainda é desconhecida e estudos continuam sendo 

desenvolvidos para essa finalidade, sendo uma das linhas de pesquisa mais exploradas a de 
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genes candidatos, indicando que possivelmente existam de 3 a mais de 10 genes relacionados a 

TEA.  

Ao redor da tese neurobiológica do TEA, pesquisas longitudinais prospectivas têm 

investigado sinais que possam indicar risco de autismo a partir dos 6 meses de idade, 

observando bebês com irmãos mais velhos com diagnóstico de TEA, pois é fato que irmãos 

mais novos de crianças com TEA tem uma probabilidade 20% maior de ter o transtorno do que 

a população em geral. Sumi et al. (2006) examinaram 241 irmãos em 269 famílias japonesas 

com crianças afetadas. A incidência de sinais de TEA em irmãos já diagnosticados com o 

transtorno foi de 10,0%, enquanto a prevalência de TEA na população em geral na mesma 

região geográfica foi de 2,1%.  

Para obter um diagnóstico válido e confiável, recomenda-se que a avaliação diagnóstica 

envolva múltiplas fontes de informação, incluindo observações clínicas, história do cuidador e 

quando possível autorrelato. 

O fenótipo cognitivo e comportamental do transtorno do espectro autista é variado, 

abrangendo graus diversos de severidade (PEREIRA; RIESGO; WAGNER, 2008; 

CARVALHEIRA; VERGANIB; BRUNONI, 2004; GADIA; TUCHMAN; ROTTA, 2004). 

Comportamentos de autolesão (MINSHAWI et al, 2014; AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014), comportamentos disruptivos e desafiadores e sinais de ansiedade e 

depressão são presentes frequentemente (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

2014), bem como agressividade (MATSON; LOVULLO, 2008). Um estudo de revisão 

sistemática de literatura realizado por Van Steensel, Bögels e Perrin (2011) identificou 31 

estudos envolvendo 2.121 jovens (com idade <18 anos) com TEA, em que a presença de 

transtorno de ansiedade foi avaliada por meio de questionários padronizados ou entrevistas de 

diagnóstico. Ao longo dos estudos, 39,6% dos jovens com TEA tiveram pelo menos uma 

comorbidade. A fobia específica foi a mais frequente (29,8%), seguido de Transtorno 

Obsessivo-Compulsivo (17,4%) e transtorno de ansiedade social (16,6%).  

Estudos têm verificado que indivíduos com TEA apresentam maior probabilidade para 

comportamentos auto agressivos em relação ao restante da população, indicando que cerca de 

50% da população com TEA apresenta algum comportamento autoagressivo mesmo que em 

um determinado período de suas vidas (BODFISH et al., 2000; BAGHDADLI et al., 2003).  

Rojahn e colaboradores avaliaram 432 pessoas com deficiência intelectual através do 

BPI-01 e constataram que os indivíduos com DI e TEA tiveram escores mais altos em todas as 

três sub-escalas (autoagressão, estereotipia e agressividade) em relação às pessoas sem o 

transtorno (ROJAHN et al., 2001). Em estudo anterior foram avaliadas 13 crianças com TEA e 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422214002595#bib0065
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Steensel%20FJ%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%26%23x000f6%3Bgels%20SM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perrin%20S%5Bauth%5D
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12 com transtorno do neurodesenvolvimento sem diagnóstico de TEA através o BPI-01 

constatando também que os maiores escores de frequência de comportamentos estereotipados 

foram verificados no grupo com TEA (HATTIER et al., 2013). 

Sintomas indicativos de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade também podem 

estar presentes e quando isso ocorre o indivíduo tende a apresentar maior comprometimento 

nas atividades que as crianças diagnosticadas apenas com TEA, indicando que a presença de 

ambos os transtornos agrava o comprometimento funcional do indivíduo (PONDÉ; NOVAES; 

LOSAPIO, 2010; LEE; OUSLEY, 2006).  

A identificação precoce do diagnóstico clínico de TEA, bem como a avaliação 

comportamental, envolvendo a identificação dos problemas comportamentais mais frequentes, 

tornou-se um passo essencial em direção ao manejo clínico, pois as pesquisas sugerem que estas 

crianças podem se beneficiar da intervenção em idades precoces, quando a plasticidade do 

cérebro é maior e as variáveis ambientais produzem efeitos importantes sobre o 

desenvolvimento neurológico (STRAUSS et al., 2012; FERNELL et al., 2010). 

 

2.4.3. Síndrome de Williams-Beuren 

 

A Síndrome de Williams-Beuren (SWB), foi descrita independentemente, em 1961 e 

1962, por Williams e Beuren, a partir da observação de pacientes com características faciais 

típicas associadas à estenose supravalvular da aorta, hipercalcemia infantil e deficiência 

intelectual (ROSSI; MORETTI-FERREIRA; GIACHETI, 2007). 

Esta síndrome é uma aneusomia segmentar, causada por uma microdeleção hemizigótica 

de cerca de 20 a 26 genes no braço longo do cromossomo 7 (7q11.23). Esta supressão pode ser 

confirmada geneticamente usando hibridização fluorescente in situ (FISH) ou pelo estudo de 

marcadores polimórficos, ambos os métodos para detectar a microdeleção de 7q. Esse processo 

é necessário pois o amplo espectro do fenótipo clínico pode mascarar o quadro clínico, 

especialmente no primeiro ano de vida (MARTENS; WILSON; REUTENS, 2008; 

SUGAYAMA et al., 2007). Sua incidência é de 1:20.000 até 1:50.000 nascidos vivos e a 

prevalência maior de 1:7.500 nascidos vivos (ROSSI; MORETTI-FERREIRA; GIACHETI, 

2007, SUGAYAMA et al., 2007; MEYER-LINDENBERG; MERVIS; BERMAN, 2006).

 A SWB é marcada pela presença de características faciais típicas caracterizadas por 

bochechas proeminentes, narinas antevertidas, filtro nasal longo, proeminência periorbitária e 
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boca grande com lábios espessos. Problemas renais e cardíacos são manifestações muito 

frequentes da síndrome, sendo a estenose aórtica supravalvular e a estenose da artéria pulmonar 

as mais comuns, além de hipertensão sistêmica, hipercalcemia e hiperacusia (MARTENS; 

WILSON; REUTENS, 2008; ROSSI; MORETTI-FERREIRA; GIACHETI, 2007; ROSSI; 

MORETTI-FERREIRA; GIACHETI, 2006).  

O fenótipo cognitivo e comportamental envolve graus variados de DI (leve a moderado), 

déficits de habilidade viso-espaciais e executivas (memória de trabalho e planejamento) e 

habilidades concretas de linguagem. Geralmente os indivíduos com SWB manifestam 

habilidades no funcionamento linguístico e social preservadas, com melhor desempenho da 

linguagem expressiva em comparação a linguagem receptiva (MARTENS; WILSON; 

REUTENS, 2008; ROSSI; MORETTI-FERREIRA; GIACHETI, 2007; ROSSI; MORETTI-

FERREIRA; GIACHETI, 2006) 

As pessoas com SWB apresentam uma responsividade social, inclusive em relação a 

pessoas estranhas ao convívio rotineiro sendo pouco seletivas no relacionamento interpessoal, 

tendem a se relacionar melhor com os adultos do que com seus pares, além de terem boa 

capacidade para comunicar e perceber sentimentos de outras pessoas (MARTENS; WILSON; 

REUTENS, 2008). Embora a sociabilidade seja uma das características mais típicas da 

síndrome e considerada, um reflexo da intencionalidade comunicativa, a mesma também é 

reconhecida pelos pesquisadores como ambígua devido a transgressão de regras sócio-

comunicativas que abrangem a conversação, a capacidade de manutenção e desenvolvimento 

temático. Acredita-se que tais transgressões sócio-comunicativas estejam vinculadas ao 

comportamento impulsivo que leva o sujeito a dificuldades para aguardar a vez durante uma 

conversa, a persistência temática e a restrições lexicais (JÄRVINEN; KORENBERG; 

BELLUGI, 2013; ROSSI; MORETTI-FERREIRA; GIACHETI, 2007). 

Estudo realizado com crianças e adolescentes com SWB constatou índices elevados em 

indicadores de TDAH, ansiedade, depressão e distúrbios de sono, alterações comportamentais 

como comportamentos explosivos, agitação, comportamentos de oposição, fobias e medos 

(PEGORARO et al., 2014). Comportamento agressivo, hiperfagia, ideias fixas ou obsessões, 

comportamentos autolesivos e déficits de interação social também foram encontrados, porém 

em menor frequência. Estudo de Leyfer e colaboradores (2006), avaliou 119 crianças de 4 a 16 

anos de idade reportando que 64,7% preenchiam os critérios clínicos para TDAH segundo o 

DSM-IV, sendo que destes, 68,8% tinham o tipo predominantemente desatento, 25,9% tinham 

o tipo combinado (desatenção mais hiperatividade/ impulsividade), e 3,9% tinham o tipo 
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predominantemente hiperativo/impulsivo. A existência de comorbidades entre os dois quadros 

tende muitas vezes a acentuar os problemas já presentes na síndrome, levando a um impacto 

negativo de maior dimensão na aprendizagem, em função da deficiência intelectual e, ou 

comportamentos de oposição ou perseveração. Outros estudos também constataram índices 

elevados de problemas sociais, ansiedade, depressão, problemas de atenção em pessoas com 

SWB (TEIXEIRA et al., 2010, FISH et al., 2007; ARTIGAS-PALLÁRES, 2002).   

Evidências têm reportado algumas alterações típicas de TEA em indivíduos com SWB, a 

saber, padrões sensoriais e comportamentais envolvendo hipersensibilidade a sons, déficit de 

atenção compartilhada, comprometimento em habilidades de comunicação não verbal, déficits 

sócio-comunicativos, comportamentos repetitivos, isolamento social, comportamentos de 

fixação, estereotipias e, comportamentos não discriminativos e descontextualizados de 

situações sociais (KLEIN-TASMAN et al., 2009; KLEIN-TASMAN et al., 2007; MERVIS; 

TASMAN KLEIN, 2000; POBER; DYKENS, 1996). Estudo de Seraceni et al. (2010) realizado 

junto a 22 crianças e adolescentes com SWB constatou, mediante uso do BPI-01 e Questionário 

de Avaliação de Autismo - ASQ, indicadores expressivos de comportamentos estereotipados e 

de auto agressão. É importante salientar que esse estudo também verificou que de acordo com 

o ASQ, 5 dos 22 participantes, obtiveram classificação na categoria de TEA e um na categoria 

de autismo. 

  

2.4.4. Síndrome de Down 

 

A Síndrome de Down é uma condição genética causada pela trissomia do cromossomo 

21, que constitui uma das causas mais frequentes de DI (MOREIRA, EI-HANI E GUSMÃO, 

2000; LIMA et al., 1996), reconhecida por John Langdon Down em 1866 (SCHWARTZMAN, 

2003). Sua incidência é de 1: 660 nascidos vivos (HALL, 2000)  e a prevalência de 1:700 a 

1:750  nascidos vivos (SHERMAN et al., 2007).  A trissomia 21 ocorre em 95% dos casos 

devido a não-disjunção na meiose materna I, resultando em três cópias do cromossomo 21 em 

cada célula. Em outros casos, 4% são relacionados a translocações genéticas e 1% a 

mosaicismo. A frequência de cardiopatias congênitas em crianças portadoras de SD é bastante 

variável na literatura, com estudos relatando porcentagens de 20 até mais de 60%.  

As características físicas mais comuns incluem atraso no crescimento, fenda palpebral 

oblíqua, prega palmar única, mãos e dedos pequenos, hipotonia muscular, face com perfil 

achatado, nariz pequeno, orelhas pequenas e lóbulos quase inexistentes, excesso de pele na 
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nuca, pregas epicânticas (pele no ângulo interior dos olhos), boca pequena e falta de tônus 

muscular de língua, dentes pequenos, cútis marmorata e tendência a ressecar com o decorrer 

dos anos, cabelos ralos e finos (SCHWARTZMAN, 2003) 

Apresentam também atraso no desenvolvimento e problemas de saúde, incluindo 

cardiopatia congênita, problemas de audição, de visão, alterações na coluna cervical, problemas 

neurológicos, alterações endocrinológicas, alterações gastrointestinais, alterações da cavidade 

oral, alterações respiratórias e pulmonares, distúrbios do sono, alterações imunológicas, 

infecções, alterações hematológicas e envelhecimento precoce (OPITZ; GILBERT-BARNESS, 

1990). De acordo com outra pesquisa realizada por Van Gameren-Oosterom et al. (2011) mais 

de 90% de 337 crianças com SD foram diagnosticados e, ou tratadas por uma ou mais doenças 

crônicas concomitantes, principalmente deficiência visual, infecção crônica das vias aéreas, 

defeito cardíaco ou deficiência auditiva. 

O fenótipo comportamental é caracterizado tanto por padrões comportamentais 

adaptativos como não adaptativos. Os padrões socialmente adaptativos envolvem indicadores 

de socialização relativamente preservados e estados positivos de humor. No que se refere aos 

não adaptativos descrevem-se frequentes respostas de teimosia, impulsividade, mudanças de 

humor, problemas de depressão e ansiedade, isolamento/depressão, queixas somáticas de fundo 

emocional e comportamentos auto lesivos (DYKENS et al., 2007; RUGGIERI; ARBERAS, 

2003; DYKENS et al., 2002). 

Estudo realizado com adolescentes diagnosticados com SD evidenciou que 51% dos 

avaliados apresentaram escores de problemas na faixa clínica ou limítrofe em uma ou mais 

subescalas do Inventário dos Comportamentos de Crianças e Adolescentes de 6 a 18 anos 

(CBCL/6-18 anos), indicando que os adolescentes com SD apresentam duas vezes maior 

probabilidade que os adolescentes sem a síndrome para desenvolver problemas de 

comportamento (VAN GAMEREN-OOSTEROM et al, 2013). Estudo anterior da mesma 

autoria avaliou 320 crianças com SD com faixa etária de 3 a 8 anos através do CBCL 6-18 anos, 

indicando maiores pontuações nas subescalas de problemas sociais e problemas de atenção.  Em 

comparação com grupo controle, o grupo com SD apresentou escores significativamente 

maiores nas escalas de problemas de comportamento “isolamento”, “queixas somáticas”, 

“problemas sociais”, “problemas de pensamento”, “problemas de atenção”, “violação de 

regras” e “comportamento agressivo (VAN GAMEREN-OOSTEROM et al., 2011). 

Estudos têm avaliado a presença de outras condições psiquiátricas associadas a Síndrome 

de Down, especialmente com o diagnóstico de TEA. Moss et al. (2013) avaliaram 108 

indivíduos com SD e identificaram indicadores de TEA em 27% (N=17) dos casos. Em seguida 
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estas crianças foram avaliadas e comparadas com um grupo de indivíduos diagnosticados 

apenas com SD e com outro grupo de indivíduos apenas com TEA. O grupo de indivíduos com 

Síndrome de Down e TEA e o grupo de indivíduos apenas com TEA, apresentaram escores 

mais altos de comportamento estereotipado, linguagem repetitiva, hiperatividade e 

autoagressividade do que o grupo com diagnóstico de Síndrome de Down sem TEA.  

Ghosh et al. (2008) mostraram que crianças com SD em TEA tendem a apresentar 

melhores habilidades de comunicação e socialização do que as crianças com a síndrome e a 

condição comórbida de TEA.  

As evidências apresentadas aqui em relação às diversas alterações de comportamento 

presentes em indivíduos com DI associada a SWB e SD e em indivíduos com TEA evidenciam 

que é necessário que nessas populações sejam realizadas avaliações periódicas com o objetivo 

de identificar os problemas comportamentais. Para isso é necessário escolher instrumentos 

sensíveis ao perfil da pessoa que está sendo avaliada. 
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3.1 Objetivo Geral 

 

Verificar parâmetros psicométricos de validade e fidedignidade do Inventário de 

Problemas de Comportamento/ BPI-01 (The Behavior Problems Inventory – BPI-01) em 

crianças e adolescentes com transtorno do neurodesenvolvimento e grupo controle. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Analisar a estrutura interna do Inventário de Problemas de Comportamento/ BPI-01. 

Verificar indicadores de consistência interna do Inventário de Problemas de 

Comportamento/ BPI-01. 

Identificar indicadores de validade convergente do Inventário de Problemas de 

Comportamento/ BPI-01. 

Avaliar a sensibilidade e especificidade de pontuações de frequência do BPI-01 e 

definição de ponto de corte para indicadores de problemas de comportamento que diferencem 

indivíduos com transtorno do neurodesenvolvimento de indivíduos com desenvolvimento 

típico. 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  MÉTODO 
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4.1 Participantes 

 

A amostra foi composta por 130 crianças e adolescentes na faixa etária entre 3 e 19 anos 

de idade e seus respectivos cuidadores. Estes últimos sob o critério de inclusão de exercer o 

cuidado da criança por, no mínimo, 6 horas diárias. A amostra foi dividida em dois grupos. Um 

grupo composto por 100 crianças e adolescentes com transtorno do neurodesenvolvimento 

(grupo clínico) e um grupo controle composto por 30 crianças e adolescentes com 

desenvolvimento típico pareadas por sexo e idade com o grupo com transtorno do 

neurodesenvolvimento.  Os participantes do grupo controle serviram como controle para mais 

de um participante com transtorno do neurodesenvolvimento.   

A distribuição de participantes no grupo com transtornos do neurodesenvolvimento  foi a 

seguinte:  

a) Grupo com Transtorno do Espectro Autista com rebaixamento intelectual: 

composto por 21 participantes com QI<70, sendo que 10 deles eram não verbais. Todos foram 

avaliados mediante instrumento padronizado de avaliação de inteligência. 

b) Grupo com Transtorno do Espectro Autista sem rebaixamento intelectual: 

composto por 18 participantes com QI≥70, avaliado mediante instrumento padronizado de 

avaliação de inteligência. 

O diagnóstico das crianças com TEA foi baseado nos critérios da 4ª edição do Manual de 

Classificação Diagnóstica e Estatística dos Transtornos Mentais (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2004) e realizado por equipe multidisciplinar do Programa de Pós-Graduação 

em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie composta por 

Psicólogos, Pedagogo, Neuropediatra e Geneticista.  

c) Grupo com Síndrome de Williams (SW): composto por 20 participantes. O diagnóstico 

destes participantes foi baseado em laudo médico com resultado positivo para a síndrome 

mediante exame genético-molecular FISH - Fluorescent in Situ Hibridization. Apesar de 

verificado que três participantes com SW não apresentaram rebaixamento intelectual, em todas 

as análises de dados eles fizeram parte deste grupo. 

d) Síndrome de Down (SD): composto por 20 participantes. O diagnóstico dos 

participantes com SD foi baseado em laudo médico de exame genético de cariótipo que 

confirmou a trissomia do cromossomo 21. Apesar de verificado que um participante com SD 
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não apresentou rebaixamento intelectual, ele fez parte deste grupo em todas as análises de 

dados. 

e) Deficiência Intelectual Idiopática (DI): composto por 21 participantes. O diagnóstico 

foi extraído das informações dos laudos dos prontuários escolares dessas crianças nas quais se 

especificava a DI de causa idiopática. 

Os participantes do grupo controle foram estudantes de Ensino Infantil, Fundamental 1 e 

2 e Ensino Médio matriculados na Rede Municipal de Barueri. O critério de inclusão foi 

apresentar habilidade cognitiva preservada no instrumento de avaliação cognitiva e não 

apresentar qualquer quadro psiquiátrico. Crianças e adolescentes que obtiveram resultados de 

rebaixamento intelectual foram excluídas do estudo.  

Em função de critérios a idade e habilidades de comunicação verbal, a verificação de 

rebaixamento intelectual de todos os participantes foi realizada mediante a aplicação de um dos 

seguintes instrumentos de avaliação cognitiva (cuja descrição completa será apresentada no 

item de instrumentos). 

Síndrome 

de 

Williams 

Aplicação de dois subtestes (Cubos e Vocabulário) do Teste WISC-III (para 

crianças verbais com idade de 6 a 16 anos) (WECHSLER, 2002), 

 

Aplicação do Teste WAIS (para adolescentes e adultos verbais acima de 16 

anos (WECHSLER, 2004). 

Síndrome 

de Down e 

TEA com 

DI 

Teste Matrizes Progressivas Coloridas de Raven – Escala Especial (para 

crianças não verbais de 5 a 11 anos) (ANGELINI et al., 1999), 

  

Teste de Matrizes Progressivas – Escala Geral (para adolescentes e adultos 

maiores de 11 anos) (RAVEN, 2000),  

 

SON-R 2 1/2 -7 anos (para crianças verbais e não verbais de 2 ½  a 7 anos) 

(LAROS; JESUS; KARINO, 2013). 

 

TEA sem 

DI 

SON-R 2 1/2 -7 anos (para crianças verbais e não verbais de 2 ½  a 7 anos) 

(LAROS; JESUS; KARINO, 2013),  

 

Aplicação de dois subtestes (Cubos e Vocabulário) do Teste WISC-III (para 

crianças verbais com idade de 6 a 16 anos) (WECHSLER, 2002). 

Deficiência 

Intelectual 

Idiopática 

Teste Matrizes Progressivas Coloridas de Raven – Escala Especial (para 

crianças não verbais de 5 a 11 anos) (ANGELINI et al., 1999), 
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Teste de Matrizes Progressivas – Escala Geral (para adolescentes e adultos 

maiores de 11 anos) (RAVEN, 2000).  

Grupo 

Controle 

Teste Matrizes Progressivas Coloridas de Raven – Escala Especial (para 

crianças não verbais de 5 a 11 anos) (ANGELINI et al., 1999), 

  

Teste de Matrizes Progressivas – Escala Geral (para adolescentes e adultos 

maiores de 11 anos) (RAVEN, 2000), 

 

SON-R 2 1/2 -7 anos (para crianças verbais e não verbais de 2 ½  a 7 anos) 

(LAROS; JESUS; KARINO, 2013). 

 

 

 

O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

sob o protocolo CEP/UPM no 1219/04/2010 e CAAE no 0027.0.272.000-10.  

Na tabela 1 são apresentados os dados de caracterização dos participantes função de 

gênero e tipo de desenvolvimento. 

 

Tabela 1. Caracterização dos participantes em função de gênero e tipo de desenvolvimento 

 

 

 

 

SEXO 

DIAGNÓSTICO 

Grupo controle  

Grupo Clínico ou com transtorno do neurodesenvolvimento    

Síndrome de 

Williams 

TEA 

com DI TEA sem DI 

Síndrome 

de Down 

Deficiência 

Intelectual 

Idiopática Total 

Masculino 17 13 18 16 11 13 88 

Feminino 13 7 3 2 9 8 42 

Total 30 20 21 18 20 21 130 

 

Na tabela 2 pode ser observada a distribuição dos participantes em função do sexo e 

médias de idade.  

Tabela 2. Distribuição dos participantes em função do sexo e médias de idade 

 

Grupo Média idade em anos DP 

Sexo feminino do grupo clínico 11 3,2 

Sexo masculino do grupo clínico 9 3,7 

Sexo feminino grupo controle 8 2,6 

Sexo masculino grupo controle 9 3,6 
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Na tabela 3 observa-se a distribuição dos participantes em função da inteligência em 

grupos de diagnóstico.  

 

Tabela 3. Distribuição dos participantes em função da condição de rebaixamento 

                                  Classificação de QI 

Diagnóstico  Com rebaixamento intelectual 
QI<70 

Sem rebaixamento intelectual  
QI ≥ 70 

Sem transtorno do neurodesenvolvimento N 0 30 

% 0% 23,07% 

Síndrome de Williams N 17 3 

% 13,07% 2,30% 

Síndrome de Down N 19 1 

% 14,61% 0,76% 

Transtorno do Espectro Autista N 21 18 

% 16,15% 13,84% 

Deficiência Intelectual Idiopática N 21 0 

% 16,15% 0% 

*Em função dos Testes:  Matrizes Progressivas Coloridas de Raven - Escala Especial, Teste de Matrizes 

 Progressivas – Escala Geral, SON-R 2 1/2 -7 anos, Teste WAIS, Cubos e Vocabulário do Teste WISC-III.  

 

4.2 Instrumentos  

 

a) Versão Brasileira do Inventário de Problemas Comportamentais Behavior Problems 

Inventory/ BPI-01 (ROJAHN et al., 2001; BARALDI et al., 2013). O autor do instrumento 

transferiu os direitos autorais para a realização da tradução e adaptação cultural conforme anexo 

3. O inventário de problemas de comportamento (BPI-01) é uma escala de avaliação especifica 

do comportamento para uso em pessoas com deficiência intelectual de todas as idades e níveis 

de funcionamento (GONZÁLEZ at. al.,2008; ROJAHN et al., 2001). Esta composta por 52 

itens organizados em três subescalas: comportamento autoagressivo, comportamento 

estereotipado e comportamento agressivo/destrutivo.  A primeira contém 14 itens relacionados 

a comportamentos de autoagressão, a segunda por 24 itens relacionados a comportamentos 

estereotipados e a terceira, 11 itens relacionados a comportamentos agressivos ou destrutivos. 

O instrumento prevê que o cuidador identifique apenas comportamentos que tenham ocorrido 

pelo menos uma vez durante os últimos dois meses. 

Além desses itens descritos nos três quadros anteriores, o cuidador pode relatar 

quaisquer outros problemas comportamentais não referidos nessas três áreas. Cada item pode 

ser marcado em duas escalas, uma escala de cinco pontos que avalia frequência de ocorrência 
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deste (nunca = 0, mensalmente = 1, semanalmente = 2, diariamente = 3, o tempo todo = 4) e, 

outra escala relacionada à gravidade do problema, que varia de 1 a 3 (leve = 1, moderado = 2, 

grave = 3). 

 

b) Inventário dos Comportamentos de Crianças e Adolescentes de 6 a 18 anos (CBCL/ 6-

18) - Child Behavior Checklist (CBCL/ 6-18), de Achenbach; Rescorla (2001). Instrumento 

deve ser preenchido pelo pai e/ou cuidador. O informante responde aos itens de avaliação 

comportamental da criança avaliada com base nos últimos seis meses. As instruções dos 

inventários estabelecem que os itens sejam preenchidos atribuindo 0 - se o mesmo não é 

verdadeiro para a criança ou adolescente, 1 - se é um pouco verdadeiro ou às vezes verdadeiro 

e, 2 - se é muito verdadeiro ou frequentemente verdadeiro. A padronização do instrumento 

permite identificar a partir de escores T as classificações dos problemas de comportamento em 

normal (escores abaixo de 65), limítrofe (escores entre 65 e 69) e clínico (escores≥ 70). Estudo 

internacional de padronização das escalas de problemas de comportamento do instrumento 

classificou o Brasil para pontos de corte de classificação no grupo 3. E, baseado nessa 

padronização foram calculados os escores T de classificação dos participantes no CBCL 

(RESCORLA et al., 2012). O CBCL/6-18 também identifica indicadores de competências nas 

áreas escolar, social e de realização de atividades e, nesse caso, as classificações são normal 

(escores T acima de 35), limítrofe (escores T entre 30 e 35) e clínico (escores T ≤ 29). Os 

problemas de comportamento do inventário são agrupados em escalas. Citam-se algumas das 

escalas de problemas de comportamento do inventário: ansiedade/depressão, queixas 

somáticas, problemas de sociabilidade, problemas com o pensamento, problemas de atenção, 

isolamento e depressão, violação de regras, comportamento agressivo, problemas afetivos, 

problemas de ansiedade, problemas somáticos, problemas de déficit de atenção e 

hiperatividade, problemas de oposição e desafio, problemas de conduta, escala de problemas 

internalizantes e externalizanttes e escala total de problemas emocionais e comportamentais. A 

tradução e adaptação cultural para o português do Brasil foi realizada por Bordin e 

colaboradores (BORDIN et al, 2013). 

 

c) Inventário dos Comportamentos de Crianças (CBCL/ 1 ½ e 5 anos) - Child Behavior 

Checklist (CBCL/ 1 ½ e 5 anos), de Achenbach; Rescorla (2001). O inventário deve ser 

respondido por um cuidador-informante (CBCL/1½-5), com base no comportamento da criança 

nos últimos seis meses. Cada um dos itens sobre problemas de comportamento são preenchidos 

atribuindo 0 – quando o item não é verdadeiro, 1 - quando o item é um pouco verdadeiro ou às 
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vezes verdadeiro e, 2 - quando o item é muito verdadeiro ou frequentemente verdadeiro 

(ACHENBACH; RESCORLA, 2001). A seguir, apresenta-se uma breve descrição das escalas 

que o compõem: - Escalas das síndromes: composta pelas escalas Emoção Reativa, 

Ansiedade/Depressão, Queixas Somáticas, Isolamento, Problemas de Sono, Problemas de 

Atenção e Comportamento Agressivo. Pontuações abaixo de 65 escores T são consideradas 

normais, entre 65 e 70- limítrofe e, acima de 70 se localizam na faixa clínica de problemas de 

comportamento. - Escalas dos Problemas Internalizantes, Externalizantes e Totais: a escala de 

problemas internalizantes abrange a soma das escalas Emoção Reativa, Ansiedade/Depressão, 

Queixas Somáticas e Isolamento; a escala de Problemas Externalizantes é composta pelas 

escalas Problemas de Atenção e Comportamento Agressivo. Já a escala de Problemas Totais é 

formada pela soma dos problemas de todas as escalas do CBCL/1½-5. Pontuações abaixo de 

60 escores T são consideradas normais, entre 60 e 63- limítrofe e, acima de 63 se localizam na 

faixa clínica de problemas de comportamento. - Escalas orientadas pelo DSM: abrangem as 

escalas Problemas Afetivos, Problemas de Ansiedade, Problemas Invasivos do 

Desenvolvimento, Problemas de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Problemas de Oposição e 

Desafio. Como no Perfil das escalas das síndromes, as escalas orientadas pelo DSM são 

comparadas com amostras normativas para a idade e sexo. Pontuações abaixo de 65 escores T 

são consideradas normais, entre 65 e 70 - limítrofe e, acima de 70 se localizam na faixa clínica 

de problemas de comportamento.  

 

d) Inventário dos Comportamentos de Adultos (ABCL/ 18-59 anos) - Adult Behavior 

Checklist (ABCL/ 18-59 anos) de Achenbach; Rescorla (2001). O inventário deve ser 

respondido por um cuidador-informante com base no comportamento do paciente nos últimos 

seis meses. Cada um dos itens sobre problemas de comportamento são preenchidos atribuindo 

0 – quando o item não é verdadeiro, 1 - quando o item é um pouco verdadeiro ou às vezes 

verdadeiro e, 2 - quando o item é muito verdadeiro ou frequentemente verdadeiro 

(ACHENBACH; RESCORLA, 2001). A seguir, apresenta-se uma breve descrição das escalas 

que o compõem: (a) Perfil de funcionamento adaptativo; (b) Perfil das síndromes 

(Ansiedade/Depressão, Isolamento, Queixas somáticas, Problemas de atenção, Problemas de 

pensamento, Comportamento de quebrar regras e Comportamento agressivo e intrusivo); (c) 

Perfil de uso de substâncias; (d) Perfil orientado pelo DSM (composto pelas escalas: Problemas 

depressivos, Problemas de ansiedade, Problemas somáticos, Problemas de personalidade 

evitativa, Problemas de déficit de atenção/Hiperatividade e Problemas de personalidade anti-
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social); (e) Perfil de Internalização (soma dos escores dos problemas incluídos nas síndromes: 

ansiedade/depressão, isolamento, queixas somáticas); (f) Perfil de Externalização (soma dos 

escores dos problemas incluídos nas síndromes: comportamento de quebrar regras, 

comportamento agressivo e intrusivo); (g) Perfil de Problemas Totais de Comportamento (soma 

de todos os itens do ABCL). De acordo com a amostra normativa, as faixas de classificação de 

todos os perfis são: clínica, limítrofe e não clínica. Pontuações abaixo de 65 escores T são 

consideradas não clínicos, entre 65 e 70- limítrofe e, acima de 70 se localizam na faixa clínica 

de problemas de comportamento. -  

 

e) Escala de Comportamento Atípico (Aberrant Behavior Checklist/ABC) (AMAN et al., 

1985). O instrumento possui 58 itens cuja escala de pontuação varia entre 0 (não é problema); 

1 (o comportamento é um problema, mas em grau leve); 2 (o problema tem gravidade 

moderada) e grau 3 (o problema é grave). Os itens são divididos em cinco escalas: (I) 

Irritabilidade, Agitação, Choro com 15 itens; (II) Letargia, Isolamento Social com 16 itens; (III) 

Comportamento estereotipado com sete itens; (IV) Hiperatividade, Desobediência com 16 itens 

e (V) Linguagem imprópria com quatro itens. A escala pode ser preenchida por diferentes 

informantes e permite que o relato possa ser feito com base em contextos distintos também, por 

exemplo, casa, escola, creche e consultório (AMAN et al., 1985). O instrumento permite avaliar 

comportamentos não adaptativos e adaptativos quando associado a outros instrumentos de 

avaliação comportamental global. Existe versão em português com a respectiva adaptação 

cultural (LOSAPIO et al., 2011). 

f) Inventário de Comportamentos Autísticos (ICA) – Autism Behavior Checklist (KRUG; 

ARICK; ALMOND, 1980). O Inventário foi adaptado por Marteleto e Pedromônico em 2005. 

O ABC é uma lista de 57 itens de comportamentos atípicos, não adaptativos, organizados em 

cinco áreas: estímulos sensoriais, relacionamento, uso do corpo e objetos, linguagem e interação 

social e autocuidado. Foi criado originalmente para avaliar crianças com suspeita de TEA na 

idade escolar, mas também pode ser utilizado para avaliar crianças na idade pré-escolar. Cada 

item recebe uma pontuação de 1 a 4, resultando uma pontuação parcial para cada domínio e 

uma pontuação global. O inventário deve ser aplicado por um profissional treinado para aplicar 

e analisar os resultados. A pontuação acima de 67 é considerada a nota de corte para autismo, 

entre 54 e 67 indica moderada probabilidade para autismo, entre 47 e 53 revela leve 

probabilidade para o autismo e menor que 47 é considerado criança típica. 
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g) Teste de Matrizes Progressivas de Raven – Escala Especial (MPCR) (ANGELINI et al., 

1999). O instrumento é recomendado para avaliar crianças na faixa etária de 5 a 11 anos. A 

MPCR é dividida em três séries: A, Ab e B, cada uma delas compostas por 12 itens a serem 

respondidos. Os itens são organizados por série, e cada série está organizada de acordo com 

uma ordem crescente de dificuldade. As séries também estão organizadas de acordo com o nível 

de dificuldade. No início de cada série são sempre expressos os itens mais fáceis com o objetivo 

de introduzir o examinando em um novo tipo de raciocínio, que vai ser exigido nos próximos 

itens. Os itens são mostrados através de um desenho ou matriz com uma parte faltando, abaixo 

do mesmo são apresentadas seis alternativas, uma delas completa a matriz corretamente. O 

examinando deve escolher uma das alternativas como a parte que falta. O instrumento avalia 

um dos componentes do fator "g", a capacidade edutiva que está relacionada à formação de 

novos insights criativos e de construtos de nível superior.    

h) Teste de Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral (RAVEN, 2000). O Instrumento é 

indicado para avaliar pessoas maiores de 11 anos. É divido em cinco séries: A,B,C, D e E cada 

uma com 12 itens para serem respondidos. Os itens são organizados em ordem de dificuldade 

crescente em cada séria, sendo cada série mais difícil que a anterior. Os itens estão dispostos 

em ordem de dificuldade crescente em cada série, sendo cada série mais difícil do que a série 

anterior. No início de cada série são sempre expressos os itens mais fáceis com o objetivo de 

introduzir o examinando num novo tipo de raciocínio, que vai ser exigido nos próximos itens. 

Os itens são expressos através de um desenho ou matriz com uma parte faltando, abaixo do 

mesmo são apresentadas seis alternativas, uma delas completa a matriz corretamente. O 

examinando deve escolher uma das alternativas como a parte que falta.  

i) Escala Wechsler de Inteligência para Crianças- WISC III – 3ª. Edição (WECHSLER, 2002): 

foram utilizados os subtestes Cubos e Vocabulário. É uma forma reduzida do WISC III. Esses 

subtestes permitem obter o QI total de forma estimada (MELLO et a., 2011). O instrumento é 

indicado para avaliar crianças na faixa etária de 6 a 16 anos de idade. O teste completo é 

composto por 13 subtestes, agrupados em uma escala verbal (Informação, Semelhanças, 

Aritmética, Vocabulário, Compreensão e Dígitos) e em uma escala de execução ou não-verbal 

(Completar Figuras, Arranjo de Figuras, Código, Cubos, Armar Objetos, Procurar Símbolos e 

Labirintos). A partir dos escores ponderados obtidos nos subtestes, chega-se aos Quocientes de 

Inteligência verbal (QIV) e de execução (QIE), além do Quociente global (QI). Além dos QIs, 

a escala provê índices fatoriais associados a competências especificas: Compreensão Verbal 

(abrangendo os subtestes Informação, Semelhanças, Vocabulário e Compreensão), 
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Organização Perceptual (Completar Figuras, Arranjo de Figuras, e Armar Objetos), Resistência 

a Distração (Aritmética e Dígitos) e Velocidade de Processamento da Informação (Códigos e 

Procurar Símbolos). 

j)  Escala Wechsler de Inteligência para Adultos (WAIS-III) – 3ª. Edição (NASCIMENTO, 

2005): foram utilizados os subtestes Cubos e vocabulário na versão reduzida do WAIS-III 

(WECHSLER, 2004). Esses subtestes permitem obter o QI total de forma estimada (WAGNER 

et al., 2010). O instrumento foi desenvolvido para avaliar a capacidade intelectual de 

adolescentes e adultos na faixa etária de 16 a 89 anos de idade. O teste completo é composto 

por 14 subtestes, sendo sete verbais (Vocabulário, Semelhanças, Aritmética, Dígitos, 

Informação, Compreensão e Sequência de Números e Letras) e sete de execução (Completar 

Figuras, Códigos, Cubos, Raciocínio Matricial, Arranjo de Figuras, Procurar Símbolos e Armar 

Objetos). Fornece quatro índices fatoriais, chamados compreensão verbal, organização 

perceptual, memória operacional e velocidade de processamento, e três medidas compostas, o 

QI verbal, o QI de execução e o QI total. 

k)  Teste Não Verbal de Inteligência SON-R2 ½ - 7 a (LAROS; JESUS; KARINO, 2013). 

Configura-se como uma   bateria formada por quatro subtestes: Mosaicos, Categorias, Situações 

e Padrões. No subteste Mosaicos, a criança deve utilizar três tipos de quadrados coloridos para 

copiar, em uma moldura, mosaicos apresentado em um livro de estímulos. Já no subteste 

Categorias, apresenta-se um conjunto de figuras com desenhos que possuem algo em comum e 

a criança deve completar a categoria utilizando o conceito que forma a categoria. O subteste 

Situações consiste em figuras que possuem partes faltantes impressas num caderno. A criança 

deve escolher a parte que completa o desenho dentre algumas alternativas apresentadas pelo 

examinador. No subteste Padrões, a criança precisa copiar desenhos, em nível crescente de 

dificuldade, impressos em um caderno. O teste apresenta três índices: QI de Execução 

(Mosaicos e Padrões), QI de Raciocínio (Categorias e Situações) e QI geral (constituído pelos 

quatro subtestes). Os dados brutos são convertidos em escores padronizados e referenciados em 

termos de QI. Há estudos de normatização para população brasileira. 

4.3.  Procedimentos de coleta de dados 

 

A amostra foi selecionada por conveniência. Foi realizado o contato com os 

responsáveis pelos sujeitos de pesquisa por intermédio das instituições de origem. O grupo de 

crianças com SW foi recrutado do Ambulatório de Genética do Instituto da Criança do Hospital 
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das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O grupo de participantes 

com TEA, SD, DI e desenvolvimento típico (grupo controle) foi recrutado nas escolas do 

Ensino Infantil, Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio do município de Barueri.  

Após autorização dos responsáveis pelas respectivas instituições, os pais das crianças e 

adolescentes foram convidados para uma reunião para informar objetivos da pesquisa e sobre a 

coleta dos respectivos dados juntos às crianças e cuidadores. No caso da coleta de dados com o 

grupo com TEA, as coletas ocorreram na própria sede da Secretaria Municipal de Educação a 

partir de ações diagnósticas voltadas para esta população.  Essas ações fizeram parte de um 

projeto de pesquisa com financiamento da CAPES referente ao Edital Chamado MCTI /CNPq 

/MEC/CAPES Nº 18/2012 - Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas sob Processo: 

4799513831852830 sob coordenação do Professor Orientador deste projeto de tese.  

As coletas de dados do grupo com SD, DI e grupo controle ocorreram nas próprias 

escolas do município de Barueri. A avaliação cognitiva das crianças e adolescentes foram 

realizadas em momentos diferentes do encontro com os cuidadores para aplicação dos 

instrumentos de avaliação comportamental, com duração aproximada de 30 a 40 minutos com 

a criança e aproximadamente 2 horas com os cuidadores.  

Todas as coletas de dados foram conduzidas em salas privativas com infraestrutura 

adequadas para os fins do estudo. 

4.4. Procedimentos de análise de dados 

 

As análises quantitativas dos dados foram realizadas com auxílio do SPSS, versão 19.0. 

Os indicadores de consistência interna entre os itens do BPI-01 foram calculados mediante uso 

do coeficiente Alfa de Cronbach. Foram calculadas as correlações item-total e o cálculo dos 

coeficientes α de Cronbach na condição de se um item da escala fosse deletado. Conforme o 

modelo alfa, a aceitação dos coeficientes foi estabelecida usando os seguintes critérios: índices 

alfa superiores a 0,80 serão considerados desejáveis; índices entre 0,60 e 0,80, considerados 

recomendados; índices inferiores a 0,60 serão considerados aceitos apenas para uso em pesquisa 

(desaconselhável para uso clínico). Sendo assim, qualquer resultado superior a 0,60 foi 

interpretado como uma consistência interna satisfatória, no enquadramento deste estudo 

(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006). 
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Para avaliar a relação entre sensibilidade e especificidade de pontuações de frequência 

do BPI-01 e definição de ponto de corte para indicadores de frequência de problemas de 

comportamento no transtorno do neurodesenvolvimento foi utilizado o método das Curvas de 

Características de Operação do Receptor (Curva ROC-Receiver Operating Characteristic). 

Para esta análise foram considerados dois grupos, o grupo controle e o grupo clínico (formado 

pelos 5 grupos de diagnóstico, TEA sem rebaixamento intelectual, TEA com rebaixamento 

intelectual, DI Idiopática, SD e SW). Também foram conduzidas análises descritivas com base 

em médias e desvio-padrão de todos os inventários comportamentais. Posteriormente foram 

comparadas as médias das escalas do BPI-01 em função de frequência e severidade entre os 

grupos controle e clínico mediante uso do teste paramétrico Teste T (nível de significância 

assumido foi de p≤0,05) e mediante ANOVA.  

Para verificar indicadores de validade discriminante e convergente do BPI-01 foram 

conduzidas análises de correlação mediante uso do coeficiente de correlação de Pearson 

comparando os escores de frequência de problemas de comportamento do BPI-01 com as 

seguintes variáveis: a) escore da Escala Total e internalizanes/externalizantes de Problemas de 

Comportamento dos Inventários Aseba (CBCL/6-18, CBCL/1 ½-5, ABCL 18-59) b) escala de 

uso do corpo e objetos e escala total do ICA-Inventário de Comportamentos Autísticos (avalia 

estereotipias e autoagressividade) c) escore total do inventário ABC- Escala de Comportamento 

Atípico. O nível de significância assumido foi de p≤0,05. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 



50 
 

5.1. Evidências de Fidedignidade (consistência interna) 

 

Foram verificados índices de consistência interna do BPI-01, mediante cálculo de 

coeficiente Alfa de Cronbach (SAMPIERI, COLLADO, LÚCIO, 2006), considerando os dois 

critérios de avaliação estabelecidos pelo inventário que são frequência total e a severidade total. 

A tabela 4 descreve os valores desses coeficientes na amostra total e nos grupos com 

desenvolvimento típico e atípico separadamente. Os resultados indicam que, tanto em 

frequência quanto em severidade, os valores indicam uma boa consistência interna nesses 

índices, sendo esses índices mais adequados na amostra total e no grupo clínico.  

 

Tabela 4. Distribuição dos participantes em função da condição de rebaixamento 

 

Grupos 
Alfa de Cronbach 

BPI Frequência BPI Severidade 

Amostra total* 0,930 0,93 

Grupo Clínico** 0,924 0,93 

Grupo Controle*** 0,890 0,87 

Legenda: *n=130,   **n=100,  ***n=30 

 

Um critério imprescindível de fidedignidade/confiabilidade de um instrumento 

psicométrico ou instrumento de utilidade diagnóstica é a sua consistência interna. A 

consistência interna avalia as correlações entre os itens do instrumento e o restante ou total de 

itens (SATO, 2008). Neste estudo a consistência interna do BPI-01 em ambos os critérios, 

frequência e severidade indicou um valor Alfa de Cronbach adequado (valores entre 0,89 e 

0,871), apontando ótima consistência interna. Os resultados são compatíveis com os achados 

referentes a outros estudos sobre propriedades psicométricas do BPI-01 em outras línguas, que 

indicaram uma ótima consistência interna entre os itens também em ambas as escalas (tabela 5) 

(AN et al., 2015; DUMONT et al., 2014; ROJAHN et al., 2013; 2001; LUNDQVIST, 2011).  
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Tabela 5. Valores de Alfa de Cronbach do BPI-01 em estudos de validação psicométrica em 

outros idiomas 

BPI-01 Alfa de Cronbach 

BPI Frequência BPI Severidade 

Estudo Chinês (An et al., 2015) 0,92 Não foi verificado 

Estudo Sueco (Lundqvist, 2011) 0,84 0,85 

Estudo Americano (Rojahn et al., 2001) 0,83 Não foi verificado 

Estudo Peruano (Rojahn et al., 2013 0,85-0,90 0,87-0,92 

Estudo Holandês (Dumont et al., 2014) 0,89 Não foi verificado 

 

A tabela 6 apresenta os valores obtidos de coeficiente Alfa de Cronbach para o BPI-01 

considerando os critérios frequência e severidade nas três subescalas separadamente dos grupos 

com e sem desenvolvimento típico. Os resultados indicam que em ambos os critérios 

(frequência e severidade), as subescalas de problemas de comportamento estereotipado e de 

problemas de comportamento agressivos/destrutivos apresentam bons índices de consistência 

interna. Os coeficientes alfa obtidos na subescala de problemas de comportamento 

autoagressivo na amostra total, no grupo controle e no grupo clínico foram os mais baixos. E 

os valores alfa de cronbach nessa mesma escala, tanto na frequência como severidade, no grupo 

controle foram os mais baixos mostrando uma consistência fraca.  

Tabela 6. Valores de Alfa de Cronbach para as medidas de frequência e severidade de 

problemas de comportamento das três subescalas do BPI-01. 

 Grupos                                                     Subescalas 
Alfa de Cronbach 

BPI Frequência  BPI Severidade 

Grupo clínico** 

Auto Agressão 0,62 0,69 

Estereotipia 0,92 0,93 

Agressividade 0,81 0,84 

Grupo controle*** 

Auto Agressão 0,24 0,34 

Estereotipia 0,84 0,80 

Agressividade 0,82 0,84 

 Auto Agressão 0,65 0,70 

Amostra Total* Estereotipia 0,92 0,93 

 Agressividade 0,82 0,84 

    Legenda: *n=130,   **n=100,  ***n=30 

 

A literatura reporta resultados semelhantes de Alfa de Cronbach nas três subescalas de 

frequência do BPI-01.  ROJAHN e colaboradores (2013) realizaram um estudo com 180 

crianças em situação de risco para transtorno do neurodesenvolvimento, reportando coeficientes 

Alfa de Cronbach   muito semelhante a este estudo, considerados aceitáveis na escala de 

comportamento autoagressivo (0,42 - 0,69), excelentes na escala de comportamento 
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estereotipado (0,82-0,86) e de bom a excelente na escala de comportamentos 

agressivos/destrutivos (0,76-0,81).  O mesmo autor ao verificar a consistência interna da versão 

original do instrumento em uma amostra de 432 indivíduos com deficiência intelectual 

institucionalizados na Louiziania achou coeficientes muito semelhantes em duas subescalas, 

com índices de 0,61 na subescala de autoagressão, 0,79 e 0,82 na de comportamento 

agressivos/destrutivos. Embora o coeficiente alfa na subescala de comportamento esterotipado 

tenha sido diferente do presente estudo, também foi considerada satisfatória, com coeficiente 

de 0,79 (ROJAHN, 2001).  An et al. (2015) também encontrou resultados semelhantes em um 

estudo envolvendo 222 pessoas com deficiência intelectual e em situações de risco para a DI, 

indicando Alfa de Cronbach considerados bons nas subescalas de comportamento 

autoagressivo, estereotipado e agressivo/destrutivo, com coeficientes 0,81, 0,92 e 0,86 

respectivamente.  No último estudo citado pode-se observar uma única diferença entre o 

coeficiente alfa de Cronbach e o achado no presente estudo, com coeficientes distintos na 

subescala de comportamento autoagressivo.  

O estudo preliminar realizado por Baraldi e colaboradores (BARALDI et al, 2013; 

BARALDI, 2011) envolvendo 30 crianças e adolescentes com transtorno do 

neurodesenvolvimento e 30 sem transtorno, reportou Alfa de Cronbach considerados 

satisfatórios nas três subescalas da versão brasileira do BPI-01, com índices de 0,65 na escala 

de frequência de comportamento autoagressivo, 0,82 na escala de frequência de 

comportamentos estereotipados e 0,91 na escala de frequência de comportamento 

agressivo/destrutivo, todos de encontro com os resultados do presente estudo.  

Para avaliar a consistência interna entre os itens da subescala de comportamento 

autoagressivo (frequência e severidade) do BPI-01, foi calculado o alfa de Cronbach na 

condição se o item for deletado do instrumento. Na tabela 7 estão descritos os coeficientes 

encontrados na amostra total na escala de frequência e severidade referentes a comportamento 

autoagressivo. Os valores de alfa, tanto na frequência quanto na severidade, permitem avaliar a 

consistência interna como aceitável. Os resultados não apontaram mudanças significativas no 

Alfa de Cronbach na ausência de algum item, o que indica que todos os itens de comportamento 

relacionados no instrumento medem o construto por ele medido de forma equivalente. 

A homogeneidade dos itens foi avaliada por meio da correlação item-total para cada item. 

Os dois itens da escala de frequência de problemas de comportamento autoagressivo com 

melhores coeficientes de correlação foram “bater a cabeça com a mão ou outra parte do corpo” 
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e “pica” com coeficientes de correlação moderados entre 0,40 e 0,60; todos os outros itens 

obtiveram coeficientes abaixo de 0,40, considerados fracos.  

Tabela 7. Valores de Alfa de Cronbach, na condição se o item for deletado, e coeficientes de 

correlação item-total da subescala de comportamentos autoagressivos nos critérios de 

frequência e severidade (n=130). 

Itens da subescala de problemas de 

comportamento autoagressivo  

(Alfa = 0,65) 

Correlação 

item-total  

(Frequência) 

Coeficiente 

Alfa se item 

for deletado 

(Frequência) 

Correlação 

item-total 

(Severidade) 

Coeficiente 

Alfa se item 

for deletado 

(Severidade) 

Morder-se 0,371 0,619 0,452 0,670 

Bater a cabeça com a mão ou outra parte do 

corpo 
0,523 0,594 0,624 0,637 

Bater no próprio corpo 0,286 0,635 0,367 0,688 

Arranhar-se 0,099 0,651 0,078 0,709 

Vomitar e ruminar 0,034 0,656 0,077 0,708 

Beliscar-se 0,393 0,630 0,496 0,673 

Pica 0,493 0,588 0,485 0,664 

Inserir objetos em orifícios do corpo 0,242 0,641 0,191 0,702 

Roer unhas das mãos ou dos pés 0,032 0,674 0,161 0,706 

Inserir os dedos em orifícios do corpo 0,386 0,614 0,499 0,662 

Ingerir ar que resulte em abdômen estendido 0,144 0,648 0,178 0,705 

Puxar o cabelo 0,331 0,633 0,329 0,690 

Beber excessivamente 0,346 0,621 0,347 0,685 

Ranger os dentes 0,327 0,625 0,183 0,710 

     

 

Para avaliar a consistência interna entre os itens da subescala de comportamento 

estereotipado (frequência e severidade) do BPI-01, foi calculado o alfa de Cronbach na 

condição se o item for deletado do instrumento. Na tabela 8 estão descritos os coeficientes 

encontrados na amostra total na escala de frequência e severidade referentes a comportamento 

estereotipado. Os resultados não apontaram mudanças significativas no Alfa de Cronbach na 

ausência de algum item, o que indica que todos os itens de comportamento relacionados no 

instrumento são adequados para medir o construto por ele medido. A homogeneidade dos itens 

foi avaliada por meio da correlação item-total para cada item. 

A escala de frequência de comportamento estereotipado revelou coeficientes de 

correlação considerados moderados em todos os itens, com exceção de “contar passos” (0,227), 

“cheirar o próprio corpo” (0,312), “manter posturas corporais estranhas” (0,295) e “outro 

comportamento estereotipado não citado” (0,007) com coeficientes considerados fracos.  
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Tabela 8. Valores de Alfa de Cronbach se o item for deletado e Coeficiêntes de Correlação 

item-total da subescala de comportamentos estereotipados (frequência e severidade) se o item 

for deletado N=130. 

 

Para avaliar a consistência interna entre os itens da subescala de comportamento 

agressivo/destrutivo (frequência e severidade) do BPI-01, foi calculado o alfa de Cronbach na 

condição se o item for deletado do instrumento. Na tabela 9 estão descritos os coeficientes 

encontrados na amostra total na escala de frequência e severidade referentes a comportamento 

agressivo/destrutivo.  

A subescala de frequência de comportamentos agressivos/destrutivos indicou 

coeficientes de correlação considerados moderados na maioria dos itens, com excessão de 

“cuspir nos outros” (0,327), “agredir verbalmente os outros” (0,200), “ser malvado ou cruel” 

(0,112) e “outro comportamento agressivo/destrutivo não citado” (0,004), com coeficientes 

considerados fracos.  

Itens da subescala problemas de comportamento 

estereotipado 

(Alfa = 0,92) 

Correlação 

item-total  

(Frequência) 

Coeficiente 

Alfa se item for 

deletado 

(Frequência) 

Correlação 

item-total  

(Severidade) 

Coeficiente Alfa 

se item for 

deletado 

(Severidade) 

Balançar para frente e para trás 0,557 0,922 0,517 0,930 

Cheirar Objetos 0,607 0,921 0,750 0,927 

Girar o próprio corpo 0,481 0,923 0,583 0,929 

Acenar ou balançar os braços 0,751 0,918 0,761 0,926 

Balançar a cabeça 0,541 0,922 0,644 0,928 

Rodopiar, girar em torno de algo 0,480 0,923 0,440 0,931 

Fazer movimentos corporais repetitivos 0,540 0,923 0,483 0,930 

Contar os passos 0,227 0,926 0,409 0,931 

Girar as coisas 0,591 0,921 0,705 0,927 

Fazer movimentos repetitivos com as mãos 0,770 0,918 0,732 0,927 

Gritar e berrar 0,649 0,920 0,613 0,929 

Cheirar o próprio corpo 0,312 0,925 0,429 0,931 

Pular 0,593 0,921 0,588 0,929 

Rodar objetos 0,607 0,921 0,532 0,930 

Correr repentinamente 0,730 0,919 0,724 0,927 

Fazer movimentos complexos com as mãos e dedos 0,655 0,920 0,683 0,927 

Manipular objetos repetidamente 0,673 0,920 0,653 0,928 

Exibir continuamente movimentos dos dedos 0,573 0,922 0,659 0,928 

Esfregar-se 0,447 0,924 0,419 0,931 

Olhar fixamente para as mãos ou objetos 0,533 0,922 0,550 0,930 

Manter posturas corporais estranhas 0,295 0,926 0,131 0,934 

Bater palmas 0,484 0,923 0,432 0,931 

Fazer caretas 0,616 0,921 0,648 0,929 

Balançar as mãos 0,793 0,918 0,824 0,925 
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Tabela 9. Valores de Alfa de Cronbach, na condição se o item for deletado, e coeficientes de 

correlação item-total da subescala de comportamento agressivo/destrutivo nos critérios de 

frequência e severidade (n=130). 

Itens da subescala de problemas de 

comportamento agressivo/destrutivo 

(Alfa = 0,82) 

Correlação item-

total 

(Frequência) 

Coeficiente Alfa 

se item for 

deletado 

(Frequência) 

Correlação item-

total 

(Severidade) 

Coeficiente Alfa 

se item for 

deletado 

(Severidade) 

Bater em outros 0,636 0,790 0,680 0,818 

Chutar os outros 0,688 0,788 0,702 0,819 

Empurrar os outros 0,649 0,789 0,614 0,824 

Morder os outros 0,616 0,797 0,697 0,818 

Agarrar e puxar os outros 0,689 0,784 0,734 0,813 

Arranhar os outros 0,548 0,802 0,564 0,831 

Belisca os outros 0,610 0,794 0,663 0,821 

Cuspir em outros 0,327 0,818 0,388 0,842 

Agredir verbalmente os outros 0,200 0,826 0,240 0,850 

Destruir coisas 0,445 0,815 0,503 0,835 

Ser malvado ou cruel 0,112 0,827 0,218 0,850 

 

Conforme descrito nas tabelas 7,8 e 9, tratando em termos de correlação entre item com 

a pontuação total da medida (homogeneidade), encontram-se muitos valores abaixo de 0,40, o 

que indica que provavelmente nem todos os itens contribuíram para aumentar a precisão da 

consistência interna nas subescalas. Tal fato revela que a amostra estudada não possui perfis 

comportamentais tão homogêneos. Este achado pode ser explicado pela composição dos grupos 

de diagnósticos, que teve a presença de um subgrupo com 38 sujeitos com TEA, que obteve 

uma média significativamente diferente de frequência e severidade de problemas de 

comportamento nas três subescalas em comparação a todos os outros grupos diagnósticos. Esse 

achado provavelmente esteja associado ao fato de pessoas com TEA apresentarem maiores 

alterações comportamentais quando comparado com outros transtornos do 

neurodesenvolvimento na condição de rebaixamento intelectual (MARTELETO; 

PEDROMÔNICO, 2005; ROJAHN et al., 2001). 

5.2. Evidências de Validade baseadas na Estrutura Interna  

 

Com o objetivo de analisar a estrutura interna do BPI-01, foram realizadas as correlações 

entre as subescalas. Para medir o grau de correlação entre todas as subescalas do BPI-01 para 

amostra total foi utilizada a Correlação de Pearson.  Os índices de correlação são sumariados 

na tabela 10. 
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Tabela 10. Coeficientes de correlação Pearson entre todas as escalas do BPI-01 na amostra 

total (n=130). 

BPI-01 Correlação 

Frequência 

Auto 

Agressão 

Frequência 

Estereotipia 

Frequência 

Agressividade 

Severidade 

Auto 

Agressão 

Severidade 

Estereotipia 

 Frequência 

Estereotipia 

Corr (r) 0,715     

P-valor <0,001     

Frequência 

Agressividade 

Corr (r) 0,414 0,404    

P-valor <0,001 <0,001    

Severidade Auto 

Agressão 

Corr (r) 0,925 0,725 0,420   

P-valor <0,001 <0,001 <0,001   

Severidade 

Estereotipia 

Corr (r) 0,717 0,946 0,453 0,741  

P-valor <0,001 <0,001 <0,001 <0,001  

Severidade 

Agressividade 

Corr (r) 0,398 0,394 0,920 0,409 0,440 

P-valor <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Todos os índices de correlação entre as subescalas do BPI-01 foram positivos e 

estatisticamente significativos. Os coeficientes de correlação mais altos foram entre as 

subescalas de frequência e severidade dentre as escalas comportamentos separadamente 

(oscilando entre 0,92 e 0.94 – ótima correlação). Já os coeficientes de frequências e severidade 

entre as escalas foram mais baixos (oscilando entre 0.39 e 0.74 – sinalizando correlação baixa 

e moderadas).  

Em 2001 Rojahn verificou a correlação entre a escala de frequência e severidade do BPI-

01, referindo correlação positiva, significativa de magnitude alta (r = 0,90) entre frequência e 

severidade total, (r = 0,93) entre frequência e severidade de auto agressão, (r = 0,92) entre 

frequência e severidade de estereotipia, (r = 0,87) entre frequência e severidade de 

agressividade/destrutividade (ROJAHN, 2001). Os achados do presente estudo vêm de 

encontro com os referidos pelo autor.  

Lundqvist (2011) também encontrou resultados semelhantes, indicando coeficiente de 

correlação 0,89 na escala de comportamento autoagressivo, 0,94 na escala de comportamento 

estereotipado e 0,90 na de agressividade/destrutividade. Apesar dos vários estudos encontrarem 

uma correlação positiva, significativa e de magnitude alta vale ressaltar que frequência e 

severidade avaliam o sujeito considerando critérios diferentes, ambos importantes para 

compreender melhor o perfil comportamental do indivíduo, podendo inclusive em 

determinados casos não estarem correlacionadas.  
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Existem casos em que um problema de comportamento ocorre com a frequência mensal, 

mas indicando um grau de severidade grave que provoca sérios prejuízos ao indivíduo. O 

comportamento de morder por exemplo, pode ocorrer apenas mensalmente, mas quando ocorre 

pode causar lesões graves, causando riscos à integridade física e adaptação social. Portanto, 

continuar a utilizar o instrumento avaliando o problema de comportamento a partir dos dois 

critérios torna-se imprescindível para avaliar o sujeito de forma completa e eficiente, 

possibilitando intervenções mais amplas (ROJAHN et al., 2001). 

 

5.3. Evidências de validade convergente  

 

Para medir evidências de validade convergente baseados em critérios externos foram 

realizadas análises de correlação de Pearson entre as subescalas do BPI-01 e as subescalas 

‘Estereotipia’ e ‘Total’ da Escala de Comportamento Atípico-ABC para amostra total. Os 

índices de correlação apresentam-se na tabela 11. 

 

Tabela 11. Coeficientes de correlação Pearson entre as subescalas do BPI-01 e subescalas 

‘Estereotipia’ e ‘Total’ da Escala de Comportamento Atípico (ABC) (n=130). 

          BPI-01 

 

ICA  
 

Correlação 
BPI-01 

Frequência 

Auto Agressão 

BPI-01  
Frequência 

Estereotipia 

BPI-01 
Frequência  

Agressividade 

BPI-01 
Severidade 

Autoagressão 

BPI-01 
Severidade 

Estereotipia 

BPI-01 
Severidade 

Agressividade 

ABC Atípico 

Estereotipia 

Corr (r) 0,424  0,713  0,234  0,424  0,657  0,211  

P-valor <0,001 <0,001 0,007 <0,001 <0,001 0,016 

ABC Atípico 
Total 

Corr (r) 0,545 0,754  0,485  0,547  0,707 0,428  

P-valor <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Conforme a tabela 11 todos os índices de correlação entre as subescalas do BPI-01 e as 

subescalas da Escala de Comportamento Atípico-ABC foram positivos e estatisticamente 

significativos. Os coeficientes de correlação mais altos foram entre as subescalas de frequência 

de comportamentos estereotipados do BPI-01 e as subescalas de ‘Estereotipia’ e ‘Total’ da 

Escala de Comportamento Atípico-ABC, bem como entre a subescala de severidade de 

comportamentos estereotipados e ‘Total’ da Escala de Comportamento Atípico-ABC,  com 

coeficientes considerados bons, variando entre 0.70 e 0.75  Os coeficientes de correlação entre 

as subescalas de frequência de comportamentos agressivos do BPI-01 e a subescala de 

‘Estereotipia’ da Escala de Comportamento Atípico-ABC, bem como entre subescala de 
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severidade de comportamentos agressivos/destrutivos do BPI-01 e ‘Total’ do ABC Aberrante 

foram consideradas as mais baixas, com coeficientes abaixo de 30%, consideráveis ruins. 

A escala total da Escala de Comportamento Atípico-ABC foi considerada parcialmente 

semelhante à subescala de comportamento autoagressivo do BPI-01 porque três de seus 15 itens 

descrevem comportamento autoagressivo. E, na verificação de indicadores de validade 

convergente entre essas escalas de ambos instrumentos os resultados indicaram correlação 

positiva e estatisticamente significativa entre elas (r = 0,545; p-valor < 0,011). 

Hill, Powlitch e Furniss (2008) verificaram a validade convergente do BPI-01 e a Escala 

de Comportamento Atípico-ABC em um estudo envolvendo 69 crianças e adultos na faixa 

etária de 9 a 29 anos de idade diagnosticados com DI grave e constatou correlação 

estatisticamente positiva entre a escala total da Escala de Comportamento Atípico-ABC e todas 

as subescalas do BPI-01. Também foram analisadas as correlações entre subescalas e os 

principais resultados também indicaram correlação positiva significativa entre a subescala de 

comportamento esterotipado da Escala de Comportamento Atípico-ABC e as subescalas de 

comportamento estereotipado e comportamento autoagressivo do BPI-01, confirmando os 

resultados encontrados no presente estudo.  Entretanto a correlação encontrada entre a subescala 

de comportamento estereotipado da Escala de Comportamento Atípico-ABC e a subescala de 

comportamento agressivo/destrutivo do BPI-01 encontrada foi considerada negativa 

significante, diferente da constatada no presente estudo.   

Rojahn e colaboradores também encontraram correlação significativa positiva de 

magnitude moderada (r = 0,50) entre as subescalas de comportamento estereotipado de ambos 

os instrumentos, entretanto a correlação entre a subescala de comportamento estereotipado do 

BPI-01 e a escala total da Escala de Comportamento Atípico-ABC foi considerada positiva, 

significativa e de fraca magnitude (0,27), diferente da encontrada no presente estudo que 

detectou correlação de magnitude moderada (r = 754) (ROJAHN et al., 2013).  

Para medir o grau de correlação entre as subescalas do BPI-01 e as subescalas Corpo e 

Objeto e total da Escala de Comportamentos Autísticos-ICA para amostra total foi utilizada a 

Correlação de Pearson. Os índices de correlação estão descritos na tabela 12. 
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Tabela 12. Coeficientes de correlação Pearson entre as subescalas do BPI-01 e subescalas 

‘Corpo e Objeto’ e ‘Total’ da Escala de Comportamentos Autísticos-ICA para amostra total 

(n=130). 

                      BPI-01 

 

 
ICA 

Correlação 
BPI-01 

Frequência 

Auto Agressão 

BPI-01  
Frequência 

Estereotipia 

BPI-01 
Frequência  

Agressividade 

BPI-01 
Severidade 

Autoagressão 

BPI-01 
Severidade 

Estereotipia 

BPI-01 

Severidade 

Agressividade/ 
destrutividade 

ICA Corpo e Objeto 
Corr (r) 0.60 0,866 0,352 0,645 0,808 0,302 

P-valor <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

ICA Autismo Total 
Corr (r) 0,615 0,812 0,408 0,614 0,755 0,324 

P-valor <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

De acordo com a tabela 12, todos os índices de correlação entre as subescalas do BPI-01 

e as subescalas avaliadas da Escala de Comportamentos Autísticos-ICA foram positivos e 

estatisticamente significativos. Os coeficientes de correlação mais altos foram entre as 

subescalas de frequência de comportamentos estereotipados do BPI-01 e as subescalas ‘Corpo 

e Objeto’ e ‘Total’ da Escala de Comportamentos Autísticos-ICA, bem como entre a subescala 

de severidade de comportamentos estereotipados e a subescala de ‘Corpo e Objeto’, com 

coeficientes acima de 0,8 considerados ótimos.    

Para medir o grau de correlação entre as subescalas do BPI-01 e as subescalas dos 

Inventários ASEBA utilizados nas escalas de ‘Comportamento Agressivo’, ‘Problemas 

Internalizantes’, ‘Problemas Externalizantes’ e ‘Total’ para amostra total também foi utilizada 

a Correlação de Pearson. Os índices de correlação estão descritos na tabela 13. 

 

Tabela 13. Coeficientes de correlação Pearson entre as subescalas do BPI-01 e subescalas 

‘Comportamento Agressivo’, ‘Problemas Internalizantes’, ‘Problemas Externalizantes’ e 

‘Problemas Totais’ dos Inventários CBCL/1 ½ e 5 anos, CBCL/6-18 e ABCL/18-59 (n=130). 

             BPI-01                     

 
Inventários  

ASEBA Correlação 

BPI  

Frequência 
Auto 

Agressão 

BPI  

Frequência 

Estereotipia 

BPI  

Frequência 

Agressividade 

BPI 

Severidade 
Auto 

Agressão 

BPI 

Severidade 

Estereotipia 

BPI 

Severidade 

Agressividade 

Escala 

Comportamento 
Agressivo 

Corr (r) 0,376 0,357 0,469 0,359 0,348 0,425 

P-valor <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Escala 

Problemas 

Internalizantes  

Corr (r) 0,125 0,190 0,212 0,159 0,163 0,148 

P-valor 0,156 0,030 0,016 0,070 0,064 0,093 

Escala 

Problemas 
Externalizantes  

Corr (r) 0,424 0,392 0,456 0,399 0,395 0,412 

P-valor <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Escala Total de 

Problemas 

Corr (r) 0,363 0,378 0,428 0,358 0,344 0,381 

P-valor <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Como apresentado na tabela 13, os índices de correlação entre todas as subescalas do BPI-

01 e as escalas ‘Comportamento agressivo’, ´Problemas Externalizantes’ e ‘Total’ dos 
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inventários Aseba, assim como entre subescalas de frequência de comportamentos 

estereotipados e agressivos do BPI-01 e a escala de ‘Problemas Internalizantes’ dos Inventários 

Aseba  foram positivos e estatisticamente significativos, entretanto os coeficientes de 

correlação atingiram índices abaixo de 0.60 não indicando correlação dentro da faixa desejável. 

Os índices de correlação entre as subescalas de frequência de comportamentos autoagressivos 

do BPI-01, bem como severidade de comportamentos autoagressivos, estereotipados, 

agressivos/destrutivos e a escala de ‘Problemas internalizantes’ não foram estatisticamente 

significativos. Os instrumentos ASEBA em geral foram construídos predominantemente com 

populações com desenvolvimento típico, embora existam diversos estudos em que eles são 

utilizados para avaliar problemas de comportamento de pessoas com DI em níveis variados 

(MESQUITA; 2010; TEIXEIRA et al., 2010; EMERICH, 2009; GARZUZI et al., 2009; 

GARZUZI, 2009). Entretanto, o número de itens das escalas Comportamento agressivo’, 

´Problemas Externalizantes’, ‘Problemas Internalizantes’ e ‘Total’ dos instrumentos ASEBA 

não apresentam a variabilidade e número expressivo de itens compatíveis com agressividade e 

auto agressividade, assim como contém o BPI-01. Provavelmente essa seja uma das hipóteses 

explicativas para os baixos coeficientes obtidos, diferentes das correlações com as escalas de 

Comportamento Autístico e Comportamento Atípico.  

Os inventários ASEBA, entre eles o CBCL/ ½ e 5 anos e o CBCL/ 6-18 veem  sendo 

utilizados de maneira confiável em diversos estudos para identificar o perfil comportamental 

de crianças com diversos transtornos do desenvolvimento, e alguns dos problemas 

comportamentais que eles avaliam estão presentes no fenótipo comportamental de diversos 

transtornos, entre eles a Deficiência Intelectual (LAZCANO-PONCE et al., 2013; 

MOSKOWITZ et al., 2013), os Transtornos do Espectro Autista (KHOURI; TEIXEIRA; 

CARREIRO et al., 2014; LUNDQVIST, 2011) a Síndrome de Williams (PEGORARO et al., 

2013; DYKENS et al., 2007; RUGGIERI; ARBERAS, 2003; DYKENS et al., 2002) e a  

Síndrome de Down (DYKENS et al., 2007; RUGGIERI; ARBERAS, 2003; DYKENS et al., 

2002) e estes transtornos coincidem com os diagnósticos dos participantes no presente estudo. 

No entanto, os inventários ASEBA são instrumentos que possuem um número muito baixo de 

itens para avaliar a presença de problemas estereotipados e autoagressivos, que são alterações 

comportamentais frequentes em crianças e adolescentes com transtornos do 

neurodesenvolvimento, fundamentalmente DI e TEA. Esta constatação pode justificar a baixa 

correlação encontrada entre algumas subescalas.  A partir destes achados fica evidente o quanto 

o BPI-01 e os inventários ASEBA são divergentes, sendo o primeiro composto por itens de 
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comportamento específicos de pessoas com deficiência intelectual, o que o torna um 

instrumento extremamente útil aos profissionais que trabalham com este tipo de população. 

Embora o BPI-01 não seja considerado um instrumento de rastreamento de deficiência 

intelectual, sugere-se a realização de futuros estudos com o objetivo de investigar sua 

potencialidade para identificar pessoas com risco para a DI ainda na idade precoce, pois os itens 

de problemas de comportamento expressos no instrumento que são frequentemente presentes 

na vida destas pessoas podem se instalar ainda na idade precoce, até mesmo antes do 

diagnóstico. Desta forma poderia auxiliar não só na identificação de problemas de 

comportamento para posterior intervenção, mas também no diagnóstico.  

Também foram verificadas as evidências de correlação (coeficiente de Pearson) para cada 

subescala do instrumento BPI-01 em função da idade, sumariadas na Tabela 14. 

 

Tabela 14. Coeficientes de correlação de Pearson para as subescalas do BPI-01 em função da 

idade na amostra total (n=130). 

 

Como descrito na tabela 14, os índices de correlação entre as subescalas frequência e 

severidade de problemas de comportamento autoagressivos e estereotipados do BPI-01 e a 

variável idade foram negativos e estatisticamente significativos, entretanto os coeficientes de 

correlação atingiram índices abaixo de 0,6, indicando correlações fracas. Embora esses 

coeficientes tenham sido baixos, infere-se que, no contexto da presente amostra, a idade foi 

associada inversamente à frequência e severidade de problemas de comportamento avaliados 

pelo BPI-01. Os índices de correlação entre as subescalas frequência e severidade de problemas 

de comportamento agressivo/destrutivo e a variável idade não foram estatisticamente 

significativos.  

Rojahn e colaboradores realizaram um estudo para verificar as propriedades 

psicométricas do BPI-S/Forma Curta (ROJAHN et al., 2012). Esta versão do BPI-01 foi 

desenvolvida com o objetivo de facilitar sua aplicação em situações em que o tempo é reduzido, 

diminuindo o número de itens de comportamento nas subescalas. O instrumento utiliza o 

Subescalas                         

BPI-01 

 

 

Correlação 

BPI-01 

Frequência 

Auto Agressão 

BPI-01  

Frequência 

Estereotipia 

BPI-01 

Frequência  

Agressividad

e 

BPI-01 

Severidade 

Autoagressão 

BPI-01 

Severidade 

Estereotipia 

BPI-01 

Severidade 

Agressividade/ 

destrituividade 

Idade Corr (r) -0,26 -0,235 -0,154 -0,249 -0,258 -0,98 

 P-valor 0,003 0,007 0,081 0,004 0,003 0,266 
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mesmo sistema de classificação e as mesmas três subescalas como o BPI-01, porém são 

descritos menos itens, sendo 8 de problemas de comportamento autoagressivo, 12 de problemas 

de comportamento estereotipado e 10 de problemas de comportamento agressivo/destrutivo. 

Ao verificar a correlação entre idade e frequência e severidade de problemas de comportamento, 

encontraram resultados compatíveis com o presente estudo nas três subescalas, mostrando clara 

tendência decrescente de frequência e severidade de problemas de comportamento com o 

aumento da idade.  

Ainda que o presente estudo e o citado no parágrafo anterior apontem para uma 

diminuição dos problemas de comportamento nas três subescalas com o aumento da idade na 

presente amostra, vale ressaltar que não foram investigadas outras variáveis que podem ter 

implicação nessas correlações como o usos de medicação, intervenções, manejo familiar, grau 

de comprometimento intelectual, dentre outras. Crianças e adolescentes que tiveram 

diagnóstico precoce, recebem intervenção apropriada e estão medicadas adequadamente podem 

com o passar dos anos diminuir a emissão de comportamento inadequados e desenvolver 

comportamentos mais adaptativos. Estudos futuros envolvendo crianças, adolescentes e adultos 

de faixas etárias mais heterogêneas, com diversidade de condições sócio-econômicas, de acesso 

à educação e escolarização, estimulação cognitiva e manejo comportamental, tornam-se 

importantes a fim de investigar se a frequência e severidade de problemas de comportamento 

tendem a receber influência em função destas variáveis.  

 

5.4. Evidências de sensibilidade e especificidade  

 

Para avaliar a relação entre sensibilidade e especificidade entre os escores referentes a 

frequência de problemas de comportamento das escalas do BPI-01, foi utilizado o método das 

Curvas de Características de operação do Receptor (Curva ROC- Receiver Operating 

Characteristic). 

A Sensibilidade e Especificidade mede a validade de um teste de diagnóstico. A precisão 

de um instrumento em identificar corretamente os pacientes positivos é chamada sensibilidade; 

sua precisão em classificar corretamente os pacientes negativos é chamada especificidade. Um 

teste seria sensível quando tem uma alta capacidade de detectar indivíduos que apresentam 

determinada característica e, específico, em termos de diagnóstico, se refere à capacidade de 

detectar a ausência de um diagnóstico de forma acurada.  
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Embora o instrumento BPI-01 não seja um teste diagnóstico o objetivo de utilizar essa 

análise foi para avaliar a sensibilidade e especificidade de pontuações de frequência do BPI-01 

e estimativas de ponto de corte para indicadores de frequência de problemas de comportamento 

no desenvolvimento atípico. Na tabela 15 estão descritos os resultados dos valores das áreas 

abaixo da Curva Roc em função do grupo clínico. Se esse valor for maior que 0,500 é porque 

os valores acima do ponto de corte são para identificar o caso de sucesso (isto é, problemas de 

comportamento característicos de pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento). Mas se o 

valor for menor que 0,500, indica que esses valores abaixo deste ponto de corte não detectam 

com acurácia a ausência de problemas de comportamento característicos de pessoas com 

transtorno do neurodesenvolvimento. Observa-se que o menor valor da área sob a curva foi 

verificado na escala de agressividade, com limite inferior de 0.561 e valor da área sob a curva 

de 0.666.  

 

Tabela 15. Resultados dos valores das áreas abaixo da Curva da sensibilidade e especificidade 

das escalas do BPI-01 (n=130). 

 

 

Foi utilizada a curva ROC para estabelecer o melhor ponto de corte, isto é, o melhor valor 

de sensibilidade e uma especificidade moderada. Adotou-se este critério tendo em consideração 

que o BPI-01 é um instrumento que apenas rastreia problemas de comportamento de 

estereotipia, autoagressividade e agressividade prevalentes em populações com 

desenvolvimento atípico.  

A tabela 16 sumaria os valores de corte e os respectivos valores de sensibilidade e 

especificidade para problemas de comportamento autoagressivo. O valor grifado corresponde 

ao melhor ponto de corte que otimiza a sensibilidade e especificidade. Conforme a tabela 16 

pode-se afirmar que a melhor relação entre sensibilidade e especificidade se encontra na faixa 

de 1,5 pontos (com 56% de sensibilidade e 86,7% de especificidade). O valor do índice de 

sensibilidade relativamente baixo nos indica que, no ponto de corte 1,5 pontos, os itens desta 

escala do BPI-01 são sensíveis para identificar indivíduos com transtorno do 

neurodesenvolvimentoapenas em 56% dos casos. Entretanto o índice de especificidade de 

86,7% parece pressupor uma precisão adequada. Isto é, nesse ponto de corte a escala do 

Subescalas Área P-valor Lim. Inferior Lim. Superior 

Auto Agressão 0,751 <0,001 0,664 0,839 

Estereotipia 0,770 <0,001 0,682 0,857 

Agressividade 0,666 0,006 0,561 0,770 
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instrumento permite identificar corretamente indivíduos sem transtorno do 

neurodesenvolvimentoem 86,7% das vezes. Comparado com estudo anterior de sensibilidade e 

especificidade desenvolvido pela autora desta tese, porém com uma amostra menor e mais 

restrita de indivíduos com transtorno do neurodesenvolvimento (BARALDI et al., 2013; 

BARALDI, 2011), observa-se que ponto do corte aumentou de 0,50 para 1,5 neste trabalho. 

Contudo, o índice de sensibilidade diminuiu de 76% para 56% e o de especificidade aumentou 

de 67% para 86,7%.  

 

Tabela 16. Valores da sensibilidade e especificidade da pontuação de frequência na escala 

comportamento de autoagressão do BPI-01 (n=130). 

Auto Agressão Sensibilidade Especificidade 

   -1 100,0% 0,0% 

0,5 68,0% 73,3% 

1,5 56,0% 86,7% 

2,5 49,0% 90,0% 

3,5 35,0% 96,7% 

4,5 29,0% 96,7% 

5,5 26,0% 96,7% 

7 17,0% 100,0% 

8,5 16,0% 100,0% 

9,5 14,0% 100,0% 

10,5 12,0% 100,0% 

11,5 11,0% 100,0% 

12,5 10,0% 100,0% 

14 6,0% 100,0% 

16 5,0% 100,0% 

17,5 3,0% 100,0% 

18,5 2,0% 100,0% 

19,5 1,0% 100,0% 

21 0,0% 100,0% 

 

A tabela 17 apresenta os valores de corte e os respectivos valores de sensibilidade e 

especificidade para problemas de comportamento de estereotipia. O valor grifado corresponde 

ao melhor ponto de corte que otimiza a sensibilidade e especificidade. Conforme a tabela 17 

pode-se afirmar que a melhor relação entre sensibilidade e especificidade se encontra na faixa 

de 0,5 pontos (com 68% de sensibilidade e 83,3% de especificidade). O valor do índice de 

sensibilidade nos indica que, no ponto de corte 0,5 pontos, os itens desta escala do BPI-01 

identificam indivíduos com transtorno do neurodesenvolvimentocom 68% de sensibilidade. 

Entretanto, nesse ponto de corte a escala do instrumento permite identificar corretamente 

indivíduos sem transtorno do neurodesenvolvimentocom 83% de precisão, sendo este índice 

melhor que o de sensibilidade. Estudo anterior de sensibilidade e especificidade nesta mesma 

escala, desenvolvido pela autora da tese, mostrou que o ponto do corte era maior (1,5). No 
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entanto, os índices de sensibilidade e especificidades obtidos no presente estudo são melhores 

se comparado ao estudo anterior nosso (BARALDI et al., 2013; BARALDI, 2010).  

Tabela 17. Valores da sensibilidade e especificidade da pontuação de frequência na escala 

comportamento de estereotipia do BPI-01 (n=130). 

Estereotipia Sensibilidade Especificidade 

-1 100,0% 0,0% 

0,5 68,0% 83,3% 

1,5 65,0% 83,3% 

2,5 62,0% 83,3% 

3,5 57,0% 86,7% 

4,5 48,0% 90,0% 

5,5 47,0% 90,0% 

7 45,0% 90,0% 

8,5 43,0% 90,0% 

9,5 41,0% 93,3% 

11 39,0% 93,3% 

12,5 36,0% 93,3% 

13,5 34,0% 93,3% 

14,5 30,0% 93,3% 

16 29,0% 93,3% 

17,5 28,0% 93,3% 

19 27,0% 96,7% 

20,5 27,0% 100,0% 

21,5 26,0% 100,0% 

22,5 25,0% 100,0% 

23,5 23,0% 100,0% 

24,5 22,0% 100,0% 

25,5 20,0% 100,0% 

27,5 19,0% 100,0% 

29,5 18,0% 100,0% 

32 17,0% 100,0% 

35 16,0% 100,0% 

36,5 14,0% 100,0% 

37,5 13,0% 100,0% 

38,5 12,0% 100,0% 

40 11,0% 100,0% 

41,5 10,0% 100,0% 

42,5 9,0% 100,0% 

43,5 8,0% 100,0% 

46 6,0% 100,0% 

48,5 5,0% 100,0% 

50 4,0% 100,0% 

51,5 3,0% 100,0% 

52,5 2,0% 100,0% 

58,5 1,0% 100,0% 

65 0,0% 100,0% 

 

Finalmente foi realizada uma curva ROC para estabelecer o melhor ponto de corte, isto 

é, o melhor valor de sensibilidade e especificidade para a escala de comportamento 

agressivos/destrutivos. O valor grifado corresponde ao ponto de corte que otimiza a 
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sensibilidade e especificidade. A tabela 18 apresenta os valores de corte e os respectivos valores 

de sensibilidade e especificidade para problemas de comportamento de agressividade. O valor 

grifado corresponde ao melhor ponto de corte que otimiza a relação entre sensibilidade(50%) e 

especificidade (83,3%). O valor do índice de sensibilidade nos indica que, no ponto de corte 

0,5 pontos, os itens desta escala do BPI-01 identificam indivíduos com transtorno do 

neurodesenvolvimento com 50% de sensibilidade. Entretanto, nesse ponto de corte a escala do 

instrumento permite identificar corretamente indivíduos sem transtorno do 

neurodesenvolvimento com 83,3% de precisão, sendo este índice melhor que o de sensibilidade. 

Estudo anterior de sensibilidade e especificidade nesta mesma escala, desenvolvido pela autora 

da tese, mostrou que o ponto do corte era maior (3,5). No entanto os índices de sensibilidade e 

especificidades obtidos no presente estudo são melhores se comparado ao nosso estudo anterior 

(BARALDI et al., 2013; BARALDI, 2011). 

 

Tabela 18. Valores da sensibilidade e especificidade da pontuação de frequência na escala 

comportamento de agressividade do BPI-01 (n=130). 

Agressividade Sensibilidade Especificidade 

-1 100,0% 0,0% 

0,5 50,0% 83,3% 

1,5 40,0% 86,7% 

2,5 34,0% 86,7% 

3,5 30,0% 93,3% 

4,5 27,0% 93,3% 

5,5 20,0% 93,3% 

6,5 13,0% 93,3% 

7,5 12,0% 93,3% 

8,5 10,0% 93,3% 

9,5 8,0% 96,7% 

10,5 6,0% 96,7% 

11,5 5,0% 96,7% 

15 4,0% 96,7% 

18,5 4,0% 100,0% 

21 3,0% 100,0% 

23,5 2,0% 100,0% 

25,5 1,0% 100,0% 

28 0,0% 100,0% 

 

De acordo com os dados relatados pode-se pressupor que o BPI-01, nesta amostra, 

apresentou indicadores adequados de sensibilidade e especificidade para discriminar as crianças 

e adolescentes do grupo com transtorno do neurodesenvolvimentodo grupo com 

desenvolvimento típico. Os índices de especificidade obtidos foram adequados no contexto da 

amostra do estudo. Afirma-se isto partindo do pressuposto de que estereotipia, autoagressão e 
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agressividade são problemas de comportamento compartilhados por diversos transtornos do 

neurodesenvolvimento associados a rebaixamento intelectual. Acredita-se que do ponto vista 

preventivo utilizar um instrumento com índices de especificidade altos torna-se extremamente 

importante, já que diminui a probabilidade de descartar casos que deveriam estar sob 

intervenção.  

Os pontos de corte encontrados no presente estudo, bem como os índices de sensibilidade 

e especificidade para cada subescala do BPI-01 foram distintos daqueles encontrados por 

Baraldi (2013). Muito provavelmente as diferenças encontradas entre os estudos anteriormente 

citados se deve ao método com que a pesquisa foi realizada e ao tamanho da amostra.  No 

estudo realizado por Baraldi (2011) o escore de frequência foi transformado em dados 

dicotômicos, desta forma não considerou os 4 critérios de pontuação de frequência (nunca = 0, 

mensalmente = 1, semanalmente = 2, diariamente = 3, o tempo todo = 4), já no presente estudo 

optou-se por manter os escores a partir das instruções originais do instrumento. Outra variável 

que muito provavelmente tenha influenciado foi a diferença no número amostral, já que a 

pesquisa realizada por Baraldi (2011) contou com 60 participantes e o presente estudo com 130 

participantes.  

Estudos de verificação das propriedades psicométricas do BPI-01 realizados em outros 

países (AN; ROJAHN; CURBY, 2015; ROJAHN et al. 2013; CSORBA et al., 2011; 

LUNDQVIST, 2011; HILL; POWLITCH; FURNISS, 2008) não verificaram a sensibilidade e 

especificidade do BPI-01 para estimar ponto de corte e identificar pessoas com transtorno do 

neurodesenvolvimentoe problemas de comportamento. Desta forma fazem-se necessárias 

outras pesquisas com o BPI-01 com fins de investigar melhor sua sensibilidade e especificidade 

para diferenciar pessoas com transtorno do neurodesenvolvimentoe típico a partir dos escores 

de frequência e severidade do instrumento.  

Acessar um instrumento que seja capaz de discriminar pessoas com transtorno do 

neurodesenvolvimentoe problemas de comportamento de pessoas com desenvolvimento típico 

poderá auxiliar profissionais da área da saúde e educação a identificarem aquelas crianças que 

apresentam problemas de comportamento desde uma idade precoce e que possam ter sinais para 

transtornos do neurodesenvolvimento ainda não diagnosticados, abrindo possibilidades de 

identificação precoce e de intervenção. Cabe aqui ressaltar que o BPI-01 não é um instrumento 

diagnóstico e sim um inventário para identificar os problemas de comportamento, entretanto 

pode ser uma ferramenta auxiliar para identificar crianças em risco para o transtorno do 
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neurodesenvolvimento, uma vez que a literatura mostra que pessoas com transtorno do 

neurodesenvolvimento em maior probabilidade de desenvolver problemas de comportamento.  

5.5. Médias de pontuação nos critérios frequência e severidade do instrumento 

BPI-01 e comparação entre os grupos clínicos 

 

Primeiramente foram calculadas as médias de pontuação de frequência e severidade de 

comportamentos em todos os grupos obtidos no inventário BPI-01.  

Na tabela 19 observam-se as médias de pontuação de frequência de problemas de 

comportamento no inventário BPI-01, bem como os resultados da comparação dessas médias 

em função do Teste T para amostras independentes. Todas as médias de frequência nas três 

subescalas do BPI-01 foram superiores no grupo com Transtorno do neurodesenvolvimento 

cujos valores de p <0,05 indicam diferenças estatisticamente significativas se comparado ao 

grupo controle.    

Tabela 19. Médias de frequência de problemas de comportamentos e comparação entre os 

grupos nas três subescalas do BPI-01. 

Subescalas BPI-01 

Frequência de 

problemas de 

comportamento 

Grupos n Média DP p-valor 

Auto Agressão 

Com Transtorno do 

neurodesenvolvimento* 
 

100 3,88 4,93 
0.00 

Grupo controle  30 0,60 1,32 

Estereotipia 

Com Transtorno do 

neurodesenvolvimento* 
 

100 12,98 16,43 
0,00 

Grupo controle  30 1,80 5,02 

Agressividade 

Com Transtorno do 

neurodesenvolvimento* 
 

100 3 5,1 
0,03 

Grupo controle  30 1,13 3,64 

*Síndrome de Williams, Síndrome de Down, Deficiência Intelectual Idiopática, Transtorno do Espectro 

Autista com rebaixamento intelectual, Transtorno do Espectro Autista sem rebaixamento intelectual 

 

Na tabela 20 observam-se as médias de pontuação de severidade de problemas de 

comportamento obtidas no inventário BPI-01 no grupo com transtorno do 

neurodesenvolvimento  (DI Idiopática, SW, SD, TEA com rebaixamento intelectual, TEA sem 

rebaixamento intelectual) e no grupo controle. Apresentam-se também os resultados da 

comparação dessas médias mediante uso do Teste T para amostras independentes. Todas as 

médias de severidade nas três subescalas do BPI-01 foram superiores no grupo com 
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desenvolvimento atípico. Entretanto apenas as subescalas de comportamentos autoagressivos e 

estereotipados indicaram valores de p <0,05 com diferenças significativas entre as médias dos 

dois grupos.  Embora o grupo com transtorno do neurodesenvolvimento tenha obtido média de 

pontuação em severidade de comportamentos agressivos/destrutivos maior que o grupo 

controle, não houve uma diferença considerada significativa (p=0,23).  

Ao comparar os grupos com transtorno do neurodesenvolvimento com o grupo controle 

os resultados indicaram diferenças significativas tanto no critério frequência como severidade 

de problemas de comportamento nas as escalas de autoagressão e estereotipia, o que reafirma 

o constado em diversas pesquisas indicando predisposição maior de pessoas com transtorno do 

neurodesenvolvimento para desenvolver problemas de comportamento (GONZÁLEZ   et al., 

2008; DYKENS, 2007;  BROWN; AMAN; HAVERCAMP, 2002; ROJAHN et al., 2001).  

 

 

Tabela 20.  Médias de severidade de problemas de comportamentos e comparação entre os 

grupos nas três subescalas do BPI-01 

Subescalas BPI-01 

Severidade de 

problemas de 

comportamento 

Grupos n Média DP p-valor 

Auto Agressão 

Com Transtorno do 

neurodesenvolvimento* 
 

100 2,70 3,68 
0.00 

Grupo controle  30 0,40 0,96 

Estereotipia 

Com Transtorno do 

neurodesenvolvimento* 
 

100 8,05 11,23 
0,00 

Grupo controle  30 1,23 3,30 

Agressividade 

Com Transtorno do 

neurodesenvolvimento* 
 

100 2,59 4,77 
0,23 

Grupo controle  30 1,33 3,51 

*Síndrome de Williams, Síndrome de Down, Deficiência Intelectual Idiopática, Transtorno do Espectro Autista 

com rebaixamento intelectual, Transtorno do Espectro Autista sem rebaixamento intelectual 

 

Na ordem crescente de tipos de problemas de comportamento mencionados pelos 

cuidadores, 68% da amostra apresentou pelo menos um tipo de problema de comportamento 

estereotipado, 67% apresentou pelo menos um tipo de problema de comportamento 

autoagressivo e 50% pelo menos um tipo de problema de agressividade/destrutividade. Estes 

achados são semelhantes aos encontrados no estudo de An e colaboradores (2014), Baraldi e 

colaboradores (2013) e Rojahn e colaboradores (2001) que identificaram maior frequência de  

comportamentos estereotipados seguido de comportamento autoagressivo e 

agressivo/destrutivo.  
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Os dados sobre a comparação entre as médias de frequência e severidade de problemas 

de comportamento do grupo controle e com transtorno do neurodesenvolvimento mostraram 

que houve diferenças significativas entre os dois grupos nas subescalas de problemas de 

comportamento autoagressivos e estereotipados do BPI-01. No que se refere a subescala de 

problemas agressivos/destrutivos, embora o grupo com transtorno do neurodesenvolvimento 

tenha obtido média superior na frequência e na severidade dos comportamentos, 

estatisticamente não foi constatada uma diferença que pudesse ser considerada significativa.  

Estes resultados são compatíveis com o estudo preliminar das propriedades psicométricas 

da versão brasileira do BPI-01 (BARALDI, 2011), no qual também constatou diferenças 

significativas nas médias de frequência na subescala de comportamentos autoagressivos e 

estereotipados entre o grupo controle e com transtorno do neurodesenvolvimento, indicando 

valores de p < 0,05.   

Observou-se que os problemas comportamentais mais frequentes no grupo com 

transtorno do neurodesenvolvimento foram os estereotipados, seguido de comportamentos 

autoagressivos e agressivos/destrutivos. Estes resultados são semelhantes aos achados no 

estudo de Baraldi et al. (2011) e Rojahn et al. (2001) que identificaram através do BPI-01 em 

uma amostra de pessoas com deficiência intelectual, prevalências maiores de comportamentos 

estereotipados seguido de problemas autoagressivos e agressivos/destrutivos. O estudo de 

verificação de propriedades psicométricas da versão chinesa (AN et al., 2015) e sueca 

(LUNDQVIST, 2011) do instrumento, também identificaram maior frequência de problemas 

de comportamento estereotipados em proporção aos de autoagressão e 

agressividade/destrutividade.  

Foi conduzida uma ANOVA para comparação de médias de frequência de problemas de 

comportamento entre os cinco grupos com transtorno do neurodesenvolvimento(Síndrome de 

Williams, Síndrome de Down, Deficiência Intelectual Idiopática, Transtorno do Espectro 

Autista com rebaixamento intelectual, Transtorno do Espectro Autista sem rebaixamento 

intelectual) e o grupo de 30 participantes com desenvolvimento típico. Os resultados são 

mostrados na tabela 21. Conforme apresentado as médias de frequência nas escalas de 

comportamento autoagressivo e comportamentos estereotipados mostraram diferenças 

estatisticamente significativamente entre os grupos. Já os escores médios da escala de 

comportamento agressivo/destrutivo do inventário não indicaram diferenças significativas entre 

os grupos. Em todas as escalas as maiores médias foram constatadas nos grupos com TEA 

independentemente da condição de rebaixamento intelectual.  
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Tabela 21. Resultados do teste ANOVA para comparação de médias de frequência de 

problemas de comportamentos entre os grupos clínicos com transtorno do 

neurodesenvolvimentoe grupo com desenvolvimento típico nas três subescalas do BPI-01. 

Subescalas BPI-01 

Frequência de 

problemas de 

comportamento 

Grupos  Média Mediana Desvio 

padrão 

Min Max N p-valor 

Auto Agressão 

Controle 0,60 0 1,33 0 6 30  

 

 

 

<0,001 

Deficiência Intelectual 

Idiopática 

1,33 0 3,90 0 17 21 

Síndrome de Down 2,30 1,5 2,43 0 10 20 

Síndrome de Williams 2,85 0,5 4,48 0 17 20 

TEA com Rebaixamento 

intelectual 

6,76 6 5,76 1 20 21 

TEA sem Rebaixamento 
intelectual 

6,39 5 5,17 0 18 18 

Estereotipia 

Controle 1,80 0 5,03 0 20 30  

 

 

 

<0,001 

Deficiência Intelectual 

Idiopática 

4,00 0 9,17 0 42 21 

Síndrome de Down 4,05 0 10,93 0 48 20 

Síndrome de Williams 7,40 4 12,01 0 51 20 

TEA com Rebaixamento 

intelectual 

28,10 29 15,11 0 53 21 

TEA sem Rebaixamento 
intelectual 

21,94 14 17,68 0 64 18 

Agressividade 

Controle 1,13 0 3,65 0 18 30  

 

 
0,107 

Deficiência Intelectual 
Idiopática 

2,05 0 3,25 0 10 21 

Síndrome de Down 1,40 0 2,37 0 8 20 

Síndrome de Williams 3,40 0 7,69 0 27 20 

TEA com Rebaixamento 
intelectual 

4,67 4 4,86 0 19 21 

TEA sem Rebaixamento 

intelectual 

3,50 1 5,90 0 24 18 

         

 

 

Outro teste ANOVA foi realizado para verificar diferenças entre médias de severidade de 

problemas de comportamento entre os cinco grupos com transtorno do 

neurodesenvolvimento(Síndrome de Williams, Síndrome de Down, Deficiência Intelectual 

Idiopática, Transtorno do Espectro Autista com rebaixamento intelectual, Transtorno do 

Espectro Autista sem rebaixamento intelectual) e o grupo de 30 participantes com 

desenvolvimento típico. Os resultados são mostrados na tabela 22. Conforme apresentado as 

médias de severidade nas escalas de comportamento autoagressivo e comportamentos 

estereotipados mostraram diferenças estatisticamente significativamente entre os grupos. Já os 

escores médios da escala de comportamento agressivo/destrutivo do inventário não indicaram 

diferenças significativas entre os grupos. Em todas as escalas as maiores médias foram 

constatadas nos grupos com TEA independentemente da condição de rebaixamento intelectual.  

Conforme descrito as médias de severidade nas escalas de comportamento autoagressivo e 
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comportamentos estereotipados foram significativamente diferentes entre os grupos. E assim 

como verificado nas escalas de frequência de problemas de comportamento, os escores médios 

da escala de comportamento agressivo/destrutivo do inventário não indicaram diferenças 

significativas entre os grupos. 

Tabela 22. Resultados do teste ANOVA para comparação de médias de severidade de 

problemas de comportamentos entre os grupos clínicos com transtorno do 

neurodesenvolvimentoe grupo com desenvolvimento típico nas três subescalas do BPI-01. 

Subescalas BPI-

01 

Severidade de 

problemas de 

comportamento 

Grupos Média Mediana 
Desvio 

padrão 
Min Max N p-valor 

Auto Agressão 

Controle 0,40 0 0,97 0 5 30 

<0,001 

Deficiência Intelectual 

Idiopática 
1,00 0 3,13 0 14 21 

Síndrome de Down 1,55 1 1,82 0 8 20 

Síndrome de Williams 1,80 1 3,00 0 12 20 

TEA com Rebaixamento 

intelectual 
4,81 4 4,56 1 20 21 

TEA sem Rebaixamento 

intelectual 
4,50 3 3,81 0 11 18 

Estereotipia 

Controle 1,23 0 3,31 0 12 30 

<0,001 

Deficiência Intelectual 

Idiopática 
2,52 0 6,05 0 28 21 

Síndrome de Down 2,60 0 7,40 0 33 20 

Síndrome de Williams 5,30 2 12,55 0 57 20 

TEA com Rebaixamento 

intelectual 
17,10 17 9,44 2 36 21 

TEA sem Rebaixamento 

intelectual 
13,06 9 11,85 0 39 18 

Agressividade 

Controle 1,33 0 3,52 0 14 30 

0,540 

Deficiência Intelectual 

Idiopática 
2,05 0 3,38 0 11 21 

Síndrome de Down 1,60 0 3,08 0 11 20 

Síndrome de Williams 3,20 0 7,42 0 25 20 

TEA com Rebaixamento 

intelectual 
3,43 3 3,36 0 11 21 

TEA sem Rebaixamento 

intelectual 
2,67 1 5,57 0 24 18 

 

Os resultados da comparação de médias (tabelas 21 e 22) mostraram que os grupos com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA), independentemente da condição de rebaixamento 

intelectual, obtiveram as maiores médias de frequência e severidade de problemas de 

comportamentos avaliados nas escalas de estereotipia e de autoagressividade, se comparados 

com os restantes grupos clínicos com transtorno do neurodesenvolvimentoe grupo com 

desenvolvimento típico. Foram verificadas pequenas diferenças na frequência e severidade das 

escalas de agressividade e estereotipias entre os grupos com TEA. As menores médias foram 

observadas no grupo de TEA sem rebaixamento intelectual. Isto mostra o grau de 

comprometimento que esses participantes apresentam de acordo com o relato dos cuidadores e 
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que é semelhante ao relatado em estudos anteriores em relação ao TEA (KHOURI; TEIXEIRA; 

CARREIRO et al., 2014; PEDROMÔNICO, 2005; ROJAHN et al., 2001). Na 5ª edição do 

Manual de Classificação Diagnóstica e Estatística dos Transtornos Mentais (2013) são 

apresentados um conjunto de especificadores de gravidade de TEA em função do grau de 

comprometimento sócio adaptativo que a sintomatologia produz. Avaliando os resultados 

obtidos neste grupo cabe destacar a necessidade deste grupo ter acesso a serviços de saúde 

mental que priorizem a amenização desses problemas de comportamento. E se a esta situação 

acrescentar o fato de que no grupo TEA com rebaixamento intelectual há 10 participantes não 

verbais, é muito provável que ações interventivas deverão ser mais específicas de acordo com 

essas demandas.  

Rojahn e colaboradores. entrevistaram cuidadores de 432 pessoas com deficiência 

intelectual através do BPI-01 e constataram que os indivíduos com DI e TEA tiveram escores 

mais altos em todas as três sub-escalas em relação às pessoas sem o transtorno (ROJAHN et 

al., 2001). Nesse mesmo sentido outros estudos anteriores têm verificado que indivíduos com 

TEA apresentam maior probabilidade para comportamentos auto agressivos em relação ao 

restante da população, indicando que cerca de 50% da população com TEA apresenta algum 

comportamento autoagressivo mesmo que em um determinado período de suas vidas 

(BODFISH et al., 2000; BAGHDADLI et al., 2003). Em estudo anterior foram avaliadas 13 

crianças com TEA e 12 com transtorno do neurodesenvolvimentosem diagnóstico de TEA 

através o BPI-01 constatando também que os maiores escores de frequência de comportamentos 

estereotipados foram verificados no grupo com TEA (HATTIER et al., 2013). 

 As médias encontradas nas subescalas de estereotipia e agressividade no grupo com SW 

foram superiores se comparado ao grupo com SD e DI Idiopática. Já as médias de frequência e 

severidade de problemas de comportamento entre os grupos com SD e SW foram semelhantes 

e relativamente baixas na escala de autoagressividade.  

Estudo realizado por Seraceni e colaboradores também encontrou maior prevalência de 

comportamentos estereotipados em um grupo formado por 22 crianças e adolescentes com 

Síndrome de Williams, comparado às médias de problemas de comportamento autoagressivos 

e agressivos/destrutivos (SERACENI et al, 2010).  As médias encontradas na frequência de 

problemas de comportamento autoagressivos e agressivos/destrutivos foram muito próximas 

das referidas no presente estudo. A autora identificou médias 2,90 para problemas de 

comportamento autoagressivos e 4,68 para problemas comportamento agressivo/destrutivo, se 

aproximando significativamente das médias descritas na tabela 6, com valores de 2,85 e 3,40 

respectivamente.  
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Garzuzi (2009), ao comparar os fenótipos comportamentais de crianças e adolescentes 

entre indivíduos com Síndrome de Williams e Síndrome de Down, identificou uma prevalência 

maior de problemas de comportamentos internalizantes, problemas externalizantes e totais nas 

crianças com Síndrome de Williams (problemas estes ocrridos em 81,82% dos participantes 

deste grupo) em proporção as diagnosticadas com Síndrome de Down (em que 64,71% dos 

participantes apresentaram alterações).   

Os grupos de diagnósticos com transtorno do neurodesenvolvimentocom menores médias 

de frequência e severidade foram Síndrome de Down e Deficiência Intelectual Idiopática. Além 

disso pode-se constatar que o grupo com SD teve escores médios de frequência e severidade na 

escala de comportamentos agressivos relativamente semelhantes aos do grupo de 

desenvolvimento típico. Isto pode estar relacionado ao fato de que problemas de 

comportamento agressivos/destrutivos são comuns a ambos os tipos de desenvolvimento (típico 

e atípico). Uma pesquisa de prevalência envolvendo 140 pais de crianças com desenvolvimento 

típico identificou 27% de ocorrência de problemas de agressividade na amostra estudada 

(BORSA; SOUZA; BANDEIRA, 2011) e inclusive o Transtorno de Desafio e Oposição que 

apresenta como um dos sintomas principais o comportamento agressivo (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014), tem uma prevalência elevada na população infantil 

com desenvolvimento típico (PASTURA; MATTOS; ARAÚJO, 2007.) 

Dykens (2007) constatou através de um estudo de revisão sistemática que indivíduos com 

SD geralmente apresentam menos problemas de comportamento do que indivíduos com outras 

causas de DI, não evidenciando taxas elevadas de alterações comportamentais, emocionais e 

psiquiátricas. O mesmo estudo também constatou baixas taxas de comportamento agressivo em 

crianças com Síndrome de Down quando comparado ao grupo típico. Estes achados veem de 

encontro com os resultados do presente estudo que além de identificar médias inferiores de 

problemas de comportamento na amostra com Síndrome de Down quando comparada às médias 

dos grupos com Síndrome de Williams e TEA, verificou médias de frequência de 

comportamento agressivo/destrutivo similares nos grupos de SD e Grupo de Desenvolvimento 

Típico.  

De acordo com Andrade (2006) crianças com SD apresentam o mesmo padrão de 

desenvolvimento que crianças com desenvolvimento típico de sua faixa etária, com respostas 

semelhantes, mas em um ritmo mais lento, sinalizando a importância de submeter estas crianças 

a uma estimulação adequada desde a primeira infância. A estimulação adequada e precoce pode 

prevenir a instalação de outros problemas de comportamento que tendem a se instalar devido 
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as dificuldades de seus pares compreenderem o funcionamento comportamental da criança, 

muitas vezes reforçando comportamentos inadequados que depois de instalados tornam-se 

muito mais difíceis de diminuir a frequência ou até mesmo de extingui-los.  

Esta conduta se aplica não só a pessoas com SD como também a outros quadros de 

desenvolvimento atípico, que possuem risco alto para desenvolverem problemas de 

comportamento, fato que implica na necessidade de investir em projetos de intervenção que 

visem orientar educadores e principalmente as famílias a lidarem com os comportamentos de 

seus filhos, reforçando sempre os comportamentos adequados e lidando assertivamente com os 

inadequados para não se instalarem no repertório da criança.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O presente estudo objetivou verificar as evidências de validade e fidedignidade do 

Behavior Problem Inventory, bem como a capacidade do instrumento em discriminar pessoas 

com transtorno do neurodesenvolvimento de pessoas sem transtorno do neurodesenvolvimento 

a partir dos escores de frequência e severidade do instrumento.  

Os resultados relacionados à fidedignidade do BPI-01, ao considerar tanto a amostra geral 

como a mostra com transtorno do neurodesenvolvimento, indicaram boa consistência interna 

entre os itens nas 3 subescalas do instrumento, em ambos os critérios frequência e severidade. 

Já para o grupo controle, os coeficientes Cronbach se mostraram bons entre os itens na 

subescala problemas de comportamento estereotipado e agressivo/destrutivo, mas indicado 

apenas para uso em pesquisa quando se trata da subescala de problemas de comportamento 

autoagressivo. Desta forma, conforme este indicador, a precisão com que o BPI-01 avalia é 

mais adequada para o grupo com transtorno do neurodesenvolvimento. 

O BPI-01 apresentou evidências de validade convergente com outros instrumentos que 

avaliam problemas de comportamento, como a Escala de Comportamento Atípico (Aberrant 

Behavior Checklist/ABC) e o Inventário de Comportamentos Autísticos (Autistic Behavior 

Checklist-ICA). As maiores correlações verificadas entre o BPI-01 e a Escala de 

Comportamento Atípico foram verificadas entre as escalas de frequência e severidade de 

problemas de comportamento estereotipados do BPI-01 com a Escala Total de Problemas e 

Escala de Estereotipia da Escala de Comportamento Atípico. Também foram verificadas as 

correlações entre BPI-01 e Inventário de Comportamentos Autísticos, sendo encontrados 

índices mais altos de correlação entre a subescala de comportamento estereotipado do BPI-01 

e subescala ‘Corpo e Objeto’ e escala ‘Total’do Inventário de Comportamentos Autísticos. Os 

índices de correlação entre BPI-01 e as subescalas de problemas de comportamento de 

agressividade, internalizantes e externalizantes dos Inventários Aseba, apesar de terem sido 

considerados estatisticamente correlacionados, foram considerados baixos.   

O método ROC utilizado para verificar indicadores de sensibilidade e especificidade para 

discriminar as crianças e adolescentes do grupo com transtorno do neurodesenvolvimento do 

grupo controle indicou pontos de corte com escores baixos, com índices de sensibilidade e 

especificidade em todas as subescalas do BPI-01. E, os achados relacionados à validade 

preditiva do instrumento mostraram que o BPI-01 pode ser utilizado como auxiliar na 

identificação de mudanças em estudos prospectivos de populações de risco para o 

desenvolvimento de problemas de comportamento.  
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Os resultados obtidos no presente estudo permitem concluir que o BPI-01 possui 

propriedades psicométricas adequadas, que atendem aos critérios necessários para a sua 

utilização em contexto clínico, educacional e em pesquisa, sendo confiável para identificar, 

avaliar e reavaliar problemas de comportamento em pessoas com transtorno do 

neurodesenvolvimento. 

Espera-se que presente estudo venha contribuir com os profissionais da saúde e da 

educação em suas práticas profissionais, auxiliando na avaliação e reavaliação de problemas de 

comportamento em pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento. 

Como limitações do estudo destacamos a amostra que poderá ser ampliada em estudos 

futuros com a finalidade de avaliar grupos que sejam maiores em número e tipos de transtornos 

do neurodesenvolvimento. Não foi possível verificar indicadores de sensibilidade e 

especificidade para discriminar Síndrome de Down, Síndrome de Williams, Deficiência 

Intelectual Idiopática e TEA devido ao pequeno tamanho amostral dos grupos, sendo 

necessários outros estudos envolvendo diversos transtornos do desenvolvimento e maior 

tamanho amostral para verificar estes indicadores. 

Recomendam-se futuros estudos para avaliar problemas de comportamento em 

populações com transtorno do neurodesenvolvimento que possam ser avaliados indicadores de 

validade discriminante em função de faixas etárias, idade em que foi realizado o diagnóstico, 

tipo de transtorno ou doença, tipo de transtornos comórbidos, por exemplo, TEA e SD, TEA e 

SW, grau de rebaixamento intelectual e tipos de intervenções que a pessoa recebe. Estudos 

futuros também podem ser conduzidos mediante uso do BPI-01 entre múltiplos informantes 

para avaliar concordância entre eles quanto à percepção de frequência e severidade de 

problemas de comportamento, a saber entre pais, entre pais e professores, por exemplo. Outras 

pesquisas podem ser conduzidas envolvendo a verificação de correlações entre frequência e 

severidade de problemas de comportamento e indicadores de funcionamento cognitivo, como 

controle inibitório e autorregulação.  
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