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A interferência do status de linguagem expressiva na 
pontuação do Autism Behavior Checklist em autistas 
verbais e não verbais

The interference of expressive language status on Autism Behavior 

Checklist scores in verbal and non-verbal autistic children
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RESUMO

Objetivo: Verificar a interferência do status da linguagem expressiva na 

pontuação do Autism Behavior Checklist (ABC), comparando crianças 

autistas não verbais e verbais. Métodos: A amostra foi constituída por 

68 crianças autistas, de ambos os gêneros, entre 3 e 12 anos, divididas 

em dois grupos: 28 crianças não verbais (Grupo GNV) e 40 verbais 

(Grupo GV). Utilizamos o ABC, composto por 57 comportamentos não 

adaptativos, que foi respondido pelas mães, em forma de entrevista. 

Resultados: Os GNV e GV não diferiram entre si na pontuação média 

Total do ABC. Na área verbal, a pontuação média do GV foi maior que a 

do GNV. Quando se excluiu os comportamentos dessa área, a pontuação 

média total foi reduzida. No entanto, não houve diferença nas médias 

das outras áreas. Conclusão: As crianças verbais apresentaram maior 

prejuízo na área Linguagem do que as crianças não verbais. Ao excluir-

mos todos os comportamentos não adaptativos dessa área, não houve 

diferença significativa entre os grupos.

Descritores: Transtorno autístico; Linguagem; Comunicação; Transtor-

nos globais do desenvolvimento infantil; Criança

ABSTRACT

Purpose: To verify the interference of status of expressive language 

scores on the Autism Behavior Checklist (ABC), comparing verbal and 

non-verbal autistic children. Methods: The sample consisted of 68 

autistic children, of both genders, between 3 and 12 years, divided into 

two groups: 28 non-verbal (Group GNV) and 40 verbal children (GV). 

We used the ABC, which includes 57 maladaptive behaviors, which 

was completed by the mothers during an interview. Results: The GNV 

and GV did not differ in mean Total ABC score. In the verbal scale, the 

average score of GV was greater than that of GNV. When we excluded 

the behaviors in that area, the average total score was reduced. However, 

there was no difference in the means of other areas. Conclusion: Verbal 

children showed more deficits in the language area than non-verbal 

children. When excluding all non-adaptive behaviors in that area, there 

was no significant difference between groups.
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INTRODUÇÃO

O Distúrbio do Espectro do Autismo caracteriza-se por 
prejuízos severos e persistentes nas áreas de interação social, 
comunicação verbal e não verbal e repertório restrito de inte-
resses e atividades(1,2). 

Diversos são os instrumentos utilizados para identificar e 
caracterizar manifestações comportamentais relacionadas a essa 
condição. O Autism Behavior Checklist (ABC), por exemplo, é 
uma listagem de comportamentos não adaptativos(3), traduzido e 
pré-validado para a Língua Portuguesa(4), que busca identificar 
crianças autistas. 

O ABC é um dos cinco subtestes que compõem o 
Instrumento Autism Screening Instrument for Educational 
Planning-2 (ASIEP-2)(3). É utilizado com mais frequência 
durante o processo diagnóstico inicial com indivíduos suspei-
tos de serem autistas. Os outros quatro subtestes do ASIEP 
avaliam comportamento vocal, interação social, velocidade de 
aprendizagem e rendimento escolar. O ABC pode ser aplicado 
a partir de 18 meses de idade até a vida adulta. Permite a des-
crição detalhada das características comportamentais atípicas 
de cada indivíduo e incorpora pontuações balanceadas (faixa 
de 1 a 4 pontos), que variam de acordo com a ocorrência de 
cada comportamento na patologia. 

O instrumento contempla diversas áreas do desenvolvimen-
to: nove comportamentos não adaptativos na área sensorial, 
12 na área relacional, 12 para uso do corpo e objeto, 13 para 
Linguagem e 11 para a área pessoal-social.

As características comportamentais que melhor descrevem o 
indivíduo são marcadas e, na sequência, os pontos são somados. 
A partir da pontuação geral, é traçado um perfil comportamen-
tal, o que permite ao clínico analisar a severidade da patologia 
e acompanhar o desenvolvimento de seus pacientes. 

Uma pontuação igual a 68 tem sido considerada de alta 
probabilidade para identificação do autismo, visto que, no 
estudo realizado originalmente(3), 99% das crianças que atingi-
ram pontuação igual ou acima de 68, tinham esse diagnóstico 
prévio. Entre 67 e 54 pontos, há moderada probabilidade de 
classificação e entre 53 a 47 pontos, a probabilidade é baixa. 
Neste caso, os autores recomendam o uso das outras partes que 
compõem o ASIEP-2. 

Embora o ABC seja referido amplamente na literatura e 
usado na prática clinica, alguns estudos têm apontado para 
interferência dos itens que caracterizam a produção verbal, no 
grau de severidade observado no resultado final(2-9).

Pelo fato da área Linguagem ser composta por 13 itens, dos 
quais 7 caracterizam as inabilidades verbais em seus aspectos 
sintáticos, semânticos e pragmáticos (uso inadequado de prono-
mes; fala monótona e sem ritmo; raramente usa “eu” ou “sim”; 
usa de 0 a 5 palavras diariamente; repete constantemente, 
palavras ou sons; repete frases e perguntas ditas por outras 
pessoas; usa mais que 15 e menos que 30 frases diariamente 
para comunicar-se), haveria interferência no resultado geral, 

uma vez que as crianças autistas verbais, comparativamente às 
não verbais, pontuariam mais.

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi verificar a interfe-
rência da pontuação do ABC na área da linguagem expressiva, 
comparando crianças autistas não verbais e verbais.

A hipótese que consideramos neste estudo é a de que, apesar 
dos itens da área Linguagem contemplarem alguns comporta-
mentos não adaptativos verbais, isto não deve interferir direta-
mente na pontuação final do instrumento, visto que as crianças 
não verbais apresentam prejuízos adaptativos mais graves que 
as crianças verbais, com mais comportamentos não adaptativos.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP), processo n°0334/06.

Todos os responsáveis estavam cientes dos procedimentos 
metodológicos e assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido.

Amostra

A amostra foi constituída por 68 crianças autistas, de ambos 
os gêneros, na faixa etária entre 3 e 12 anos, diagnosticadas e 
atendidas por equipe multidisciplinar, de acordo com os crité-
rios do DSM IV TR(1). 

Como critério de inclusão, considerou-se o diagnóstico 
multidisciplinar e a faixa etária. O critério de exclusão foi cons-
tituído pela presença de comorbidades envolvendo deficiências 
motora, visual, auditiva e/ou física. 

Na avaliação psicológica, todos apresentavam comprome-
timento intelectual de grau leve a moderado, obtido por meio 
da aplicação da Stanford-Binet Intelligence Scale(10,11).

A avaliação neurológica constou de avaliação clínica e 
análise de exames, cujos resultados foram considerados dentro 
dos padrões de normalidade pelo neurologista, excetuando-se 
a alteração comportamental. 

Na avaliação audiológica, os limiares auditivos de todos 
encontravam-se de acordo com os parâmetros de normalidade.

Vinte e oito crianças foram consideradas não verbais, pois 
apresentavam vocalizações como meio comunicativo predo-
minante, no período do estudo, e 40 foram classificadas como 
verbais, pois produziam emissões verbais que envolviam pelo 
menos 75% de fonemas da Língua Portuguesa(12). 

Todas as crianças encontravam-se matriculadas regularmen-
te em escolas públicas, 36 em educação infantil e 32 em ensino 
fundamental, sendo que, deste último grupo, duas crianças 
frequentavam classe especial. 

As mães tinham, em média, 33 anos de idade, dez anos 
de escolaridade e pertenciam à classe socioeconômica C, de 
acordo com os critérios da ABEP(13). 

O Autism Behavior Checklist foi aplicado durante o período 
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de avaliação fonoaudiológica da criança, em forma de questio-
nário e respondido em forma de entrevista, para minimizar-se 
o efeito de escolaridade das mães. Para análise dos resultados 
as crianças foram divididas em dois grupos: 28 crianças não 
verbais (Grupo GANV) e 40 crianças verbais (Grupo GAV). 

Método estatístico 

Para análise dos dados, foram utilizadas medidas descritivas 
e o teste t-Student para comparar os escores médios dos grupos, 
tanto nos valores totais, quanto em cada uma das áreas do ABC. 
Consideramos o nível de significância em 5%. 

RESULTADOS

Os grupos GANV e GAV não diferiram entre si nos escores 
totais e nas áreas sensorial, relacional, uso do corpo e objeto e 
pessoal social. Somente na área Linguagem, o GV apresentou 
média significativamente maior (p<0,000). 

Ao excluirmos todos os comportamentos desta área, as 
médias dos valores totais e das áreas não mostraram diferença 
significativa. 

Os valores totais e das áreas, comparativamente entre os 
grupos, estão descritos na Tabela 1.

DISCUSSÃO

Sabe-se que o estudo inicial com o ABC concentrou-se em 
uma nota de corte única para a identificação de risco para o 
autismo e não levou em consideração que os perfis comporta-
mentais podem ser diferentes por faixa etária, sintomas e nível 
de severidade(2,4,7).

As crianças não verbais, por exemplo, podem não receber 
pontos em vários itens de linguagem expressiva (por exemplo: 
uso inadequado de pronomes; fala monótona e sem ritmo; 
raramente usa “eu” ou “sim”; usa de 0 a 5 palavras diaria-
mente; repete constantemente, palavras ou sons; repete frases 
e perguntas ditas por outras pessoas; usa mais que 15 e menos 
que 30 frases diariamente para comunicar-se). Como resultado, 
essas crianças podem obter, a princípio, menores pontuações 
na área Linguagem, em relação às crianças verbais, o que 

implicaria, aparentemente, em menor prejuízo comportamen-
tal e adaptativo. No entanto, como pôde ser visto na análise 
dos resultados, não houve diferença entre os valores totais do 
ABC nos grupos GANV e GAV. O mesmo ocorreu nas áreas 
sensorial, relacional, uso do corpo e objeto, e pessoal/social, 
embora os índices das três primeiras áreas tenham mostrado 
tendência de maiores valores no GANV.

Com relação à área Linguagem, em que o GAV apresentou 
média maior, salientamos que, nesta área, a presença da ver-
balização ou de atipias relacionadas à fala aumentou a pontu-
ação. Sendo assim, as crianças autistas verbais apresentaram 
pontuações maiores, ainda que a sua linguagem expressiva nem 
sempre tenha sido funcional(4-6,14-18). 

Ao excluirmos os comportamentos da área da Linguagem, 
as médias dos valores totais e das demais áreas não mostra-
ram diferença significativa(6,7), provavelmente, por ter havido 
tendência de maior severidade do GANV, especialmente nos 
valores das áreas sensorial, relacional e uso do corpo e objeto. 
Ou seja, apesar dos itens da área Linguagem contemplarem al-
guns comportamentos não adaptativos verbais e terem elevado 
a pontuação de crianças verbais, isto não interferiu diretamente 
na pontuação final das crianças da amostra. 

É importante salientar que todas as mães puderam iden-
tificar os comportamentos não adaptativos de suas crianças, 
independentemente da presença ou ausência de comunicação 
verbal(4,7,14-18).

CONCLUSÃO

As crianças autistas, tanto não verbais como verbais, apre-
sentaram comportamentos atípicos, demonstrando prejuízo 
severo no desenvolvimento adaptativo. 

As crianças verbais apresentaram maior prejuízo na área 
Linguagem do que as crianças não verbais. Ao excluirmos to-
dos os comportamentos não adaptativos dessa área, não houve 
diferença significativa entre os grupos.
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Teste t de Student (p<0,05)
Legenda: GANV = Grupo autistas não verbais; GAV = Grupo autistas verbais; ABC = Autism Behavior Checklist
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