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I. Descrição do RITA-T: 
 
O RITA-T conta com nove itens de avaliação semiestruturados e baseados em brincadeiras que examinam os conceitos 
atrasados em crianças com Transtornos do Espectro Autista (TEA). Cada item baseado em brincadeira observa a 
integração de 1 ou 2 conceitos, incluindo: atenção compartilhada (AC), resolução de problema visual, agência humana 
(AH), consciência social (CS), comunicação e autoconsciência (ACC). Três itens também estão relacionados ao nível de 
desenvolvimento da criança e codificados (C) para cognição. Cada item é codificado e pontuado dependendo da 
resposta da criança: quanto mais típica a resposta, menor a pontuação. Então, uma pontuação total é calculada 
somando as 9 pontuações individuais.  
 
Estudos atuais definiram que uma pontuação entre 12 e 14 é uma área de indefinição.  
Pontuação acima de 16 é preocupante para o Transtorno do Espectro Autista.  
Pontuação abaixo de 12 muito provavelmente não está associada a um transtorno do espectro autista. 
A pontuação entre 12 e 14 precisará ser melhor avaliada. 
 
CONTUDO: este é apenas um teste de triagem e um médico especializado em aplicar testes para autismo em crianças 
pequenas precisaria chegar ao diagnóstico final por meio de uma avaliação abrangente. 
  
Consulte o Anexo 1 para uma cópia da folha de pontuação do RITA-T.  
 
Este manual detalha os diferentes itens, a administração e a pontuação. 
 

II. Lista de materiais incluídos: 
 

1. Marcador lavável e inodoro vermelho 
2. Telefone de brinquedo  
3. Bola mágica e copo 
4. Echarpe que muda de cor 
5. Fotos laminadas do rosto de um bebê e dos trilhos de um trem 
6. Espelho (plástico) 
7. Sacola 
8. Folhas de pontuação do RITA-T 

 
 

III. Administração do RITA-T: 
 
No início da interação, após conhecer a criança e a família, e a criança tiver brincado de forma autônoma, faça um 
círculo vermelho na testa da criança com o marcador lavável e inodoro vermelho incluído no kit. Isso será testado no 
último item do RITA-T, no entanto, fazer a marca bem antes desvia a atenção da mesma.    
 
É preferível que os itens sejam administrados na ordem, em especial A, B e C, já que usam o mesmo brinquedo, no 
entanto, os itens também podem ser administrados em uma ordem diferente. É preferível fazer a marca vermelha no 
início e o teste do espelho no final do teste.  
 
A criança costuma ficar sentada com o cuidador atrás ou à esquerda da criança. Informe o cuidador que ele precisará 
fingir chorar e manter o rosto neutro, antes que você comece para que ele saiba quando deve fazê-lo. 
No início, pontue os itens diretamente após aplicá-los. Adote o hábito de circular N ou S para os itens, e então adicione a 
pontuação. 
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A. Bloqueio do telefone de brinquedo: 
 
Materiais necessários: Telefone de brinquedo. 
Conceitos mensurados: Consciência social (CS) e consciência da atividade humana (AH). Este é um teste 
cronometrado. Contudo, para facilitar a realização do mesmo, não incluímos um cronômetro, mas recomendamos contar 
os segundos. 
 
Administração: 
Deixe a criança explorar o telefone por alguns segundos. Em seguida, enquanto a criança ainda segura o brinquedo, o 
examinador rapidamente o bloqueia com a mão, cobrindo as mãos da criança. Conte o tempo até que a criança olhe nos 
olhos do examinador.  
Tempo máximo de espera: 10 segundos. Esta tarefa deve ser feita três vezes. A melhor pontuação é mantida. 
 
Os seguintes critérios serão pontuados para essa tarefa:  
A resposta da criança em fazer contato visual com o examinador:  
A - Se a criança olhar o examinador nos olhos, conte o tempo que ela leva até fazê-lo.  
B - A criança abandona o telefone e é difícil mantê-la interessada nessa atividade. 
 
Pontuação:  
A pontuação deverá variar entre 0 (melhor resposta: a criança encara o examinador entre 0 e 5 segundos) e 2 (sem 
contato visual ou resposta muito atrasada, após 10 segundos). Se a criança abandonar o brinquedo, pontue 1. A 
pontuação máxima obtida aqui é 4. 
Quando a criança não olha nos olhos em 10 segundos ou mais, automaticamente uma pontuação de 2 por segundo será 
atribuída. 
Anote a melhor pontuação de 3 tentativas.. 
 
Justificativa:  
Uma criança com desenvolvimento típico olhará para o rosto e os olhos do examinador para buscar ajuda e compreender 
por que o brinquedo está sendo bloqueado. Uma criança com TEA ou risco de TEA olhará para a mão bloqueando o 
telefone em vez do rosto, desistirá ou fará contato com o rosto ou com os olhos da pessoa bloqueando após um período 
prolongado. 
 
A. Bloqueio do telefone: 3 vezes T Anote a melhor pontuação.  ____CS, AH 

1. Contato visual com o examinador:     S (0)  N (1)  
2. Latência até o contato visual com o examinador:         0-5s = (0); 6-10s = (1); >10s= (2)         ____ 
3. Abandono (desiste):                                S (1)  N (0)         (0-4)  
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B. Provocação com o telefone: 
 
Materiais necessários: Telefone de brinquedo.  
Conceitos mensurados: Consciência social (CS) e Atenção compartilhada (AC). 
  
Administração: 
Apresente à criança o telefone, mas não deixe que ela o pegue. O examinador deve continuar segurando o telefone 
mesmo enquanto estiver apresentando-o. Programe sua remoção para coincidir com o momento em que a criança tentar 
alcançar o brinquedo. Apresente o brinquedo para a criança bem de perto e, em seguida, afaste o brinquedo para que 
você possa verificar se a criança olha para o telefone ou faz contato visual com você. Observe a reação da criança. 
Repita a tarefa 3 vezes; é possível combinar todas as tentativas nesta tarefa. Veja a seguir. 
 
Os seguintes critérios serão pontuados nesta seção:  
A criança olha imediatamente para o rosto do examinador e/ou dos pais?  
 
Pontuação:  
A pontuação deverá variar entre 0 (melhor resposta: a criança olha para os pais e o examinador mesmo em duas 
provocações separadas) e 3 (sem resposta de atenção compartilhada com os pais ou com o examinador). 
 
Justificativa:  
Uma criança com desenvolvimento típico olharia diretamente para o rosto e para os olhos do examinador quando 
provocada. Uma criança com TEA ou risco de TEA provavelmente olhará somente para a mão segurando o brinquedo ou 
desistirá.  
 
B. Provocação com o telefone: 3 vezes.        AC 

1. Contato visual com o examinador:      S (0)  N (1) 
2. Contato visual com os pais:      S (0)  N (1)  ___  
3. Contato visual com ambos:      S (0)  N (1)               (0-3) 
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C. Visão bloqueada 
 
Materiais necessários: Telefone de brinquedo, tela opaca. 
Conceitos mensurados: Atiivdade humana (AH), Atenção compartilhada (AC). Este é um teste cronometrado.  
 
Administração: 
Deixe a criança explorar o telefone por alguns segundos. Enquanto a criança continua explorando o brinquedo, fique 
atrás dela e bloqueie o telefone com o lado sem figuras de uma das imagens, colocando-a entre o brinquedo e a criança, 
cerca de 5 a 15 cm dos olhos da criança. Conte o tempo até a criança olhar de volta para o examinador. Tempo máximo 
de espera: 10 segundos.  
 
Os seguintes critérios serão pontuados nesta seção  
Resposta da criança: A criança olha para o examinador e, nesse caso, quanto tempo leva para que ela faça isso?   
 
Pontuação:  
A pontuação deverá variar entre 0 (melhor resposta: a criança encara o examinador entre 0 e 5 segundos) e 3 (a criança 
não olha após 10 segundos de tempo de espera). Quando a criança não olha de volta para o examinador em até 10 
segundos, ela automaticamente recebe 2 pelo tempo e 1 para N. 
 
Justificativa:  
Uma criança com desenvolvimento típico fará contato visual com a pessoa que bloqueia o brinquedo, enquanto uma 
criança com TEA ou uma criança muito jovem ou com risco de TEA continuará olhando para o espelho e não fará contato 
com a pessoa bloqueando o brinquedo. 
 
C. Visão bloqueada: 1 vez - T ___AC, AH  

1. Contato visual com o examinador:     S (0) N (1)          ____ 
       2. Latência até o contato visual:              0-5s = (0); 6-10s = (1); >10s = (2)          (0-3) 
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D. Bola mágica 
 
Materiais necessários: Bola mágica e copo.  
Conceitos mensurados: Resolução de problema visual (C) – uma função cognitiva/de desenvolvimento; Atenção 
compartilhada (AC) – uma função de consciência social.  
 
Administração: 
Um objeto é mostrado à criança (a bola no copo “mágico”) e, em seguida, o examinador faz a bola desaparecer e 
reaparecer rapidamente. Repita este item 3 vezes. Observe a reação da criança. Tente posicionar o objeto entre você e 
a criança para que ela consiga vê-lo. Tente fechar e abrir para que a bola apareça / desapareça  de forma que não seja 
devagar demais nem rápido demais. Treine!  
 
Os seguintes critérios serão pontuados nesta seção:  
Resposta da criança: Se a criança fica surpresa com o desaparecimento da bola mágica, procura a bola e faz contato 
visual com o examinador ou com os pais para compartilhar a surpresa ou alegria. Observe que a surpresa pode ser 
muito sutil: alteração nas expressões faciais, vocalização, sobrancelha erguida etc. 
 
Pontuação:  
Este item pontua separadamente 0 (se presente) ou 1 (se ausente) cada para surpresa, busca pela bola e contato visual 
com pais ou examinador. A pontuação total deverá variar entre 0 e 3, sendo que 0 é a melhor resposta de surpresa, 
busca pelo objeto e atenção compartilhada (AC) com os pais ou com o examinador. 
 
Justificativa:  
Uma criança com desenvolvimento típico procurará a bola, se divertirá com o desaparecimento e olhará para o 
examinador ou para os pais. Uma criança com TEA ou risco de TEA continuará olhando para o copo vazio, procurará a 
bola e desistirá ou não fará contato visual com o examinador. 
 
D. Bola mágica: 3 vezes (Permanência do objeto) C, AC 

1. Reação (surpresa):                  S (0)  N (1) 
2. Busca pelo objeto:             S (0)      N (1)  ___ 
3. Atenção compartilhada com os pais ou com o examinador:         S (0)      N (1)  (0-3) 
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E. Permanência da cor: (Echarpe) 
 
Materiais necessários: Echarpe que muda de cor. 
Conceitos mensurados: Capacidade de reconhecer mudanças, um conceito cognitivo/de desenvolvimento (C) e 
atenção compartilhada/surpresa compartilhada (AC).  
 
Administração: 
O examinador segurará o echarpe na frente da criança por 4 segundos e, em seguida, mudará as cores rapidamente, 
mas não rápido demais. Atente-se para que a criança note as cores mudando. Repita a tarefa 3 vezes. 
 
Os seguintes critérios serão pontuados para a tarefa:  
Resposta da criança: A criança age com surpresa (julgando pelas vocalizações e expressões faciais); a criança olha 
imediatamente para os pais e/ou para o examinador para compartilhar a surpresa e a alegria depois de cada ação de 
mudança das cores. Cada item é pontuado entre 0 para reação presente e 1 para reação ausente. A pontuação total 
para este item deverá variar entre 0 (melhor resposta: a criança expressa surpresa e mostra imediatamente atenção 
compartilhada com os pais e com o examinador) e 4 (sem surpresa, atenção compartilhada atrasada ou ausente com os 
pais e/ou com o examinador). 
 
Justificativa:  
Uma criança com desenvolvimento típico exprimirá vocalizações de surpresa e/ou expressão facial de surpresa, e em 
seguida atenção compartilhada imediata com os pais ou com o examinador. Uma criança com TEA ou com risco de TEA 
pode se manter indiferente à mudança, notará a mudança e não reagirá, sorrirá mas sem atenção compartilhada ou fará 
contato visual com os pais ou com o examinador após um tempo de latência. 
 
E. Echarpe mágico: 3 vezes (Permanência da cor) C, AC 

1. Reação (surpresa):      S (0)  N (1) 
2. Atenção compartilhada com os pais (imediata): S (0)  N (1) 
3. Atenção compartilhada com o examinador (imediata): S (0)  N (1)   ___ 
4. Atenção compartilhada com ambos (simultaneamente): S (0)  N (1)  (0-4) 

             
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
www.childrenshospital.org/autismRITA-T 

 

9 

F. Preferência por objeto ou rosto  
 

Materiais necessários: Fotos do rosto de um bebê e dos trilhos de um trem. 
Conceitos mensurados: Consciência social (CS) e preferência por objeto ou rosto. Este é um teste cronometrado. 
 
Administração:  
O examinador segura uma imagem em cada mão. Os trilhos de trem à DIREITA do examinador. O examinador 
mostrará à criança algumas imagens e deixará a criança olhar por 10 segundos. Observe se a criança vira 
intencionalmente para uma ou outra. O examinador diz: “você quer esta ou esta?”. 
 
Os seguintes critérios serão pontuados para a tarefa:  
A resposta da criança: a preferência por uma imagem específica será determinada pela criança apontando, tentando 
pegar ou pegando intencionalmente uma das imagens.  
 
Pontuação:  
A pontuação deverá variar entre 0 (preferência pelo rosto) a 2 (preferência pelo trem); a ausência de interesse ou um 
interesse equivalente nas duas imagens serão pontuados com 1. 
 
Justificativa:  
Uma criança com desenvolvimento típico talvez tenha um interesse breve pela imagem do trem, mas também se 
interessará pela imagem de um bebê, ou olhará para as duas imagens com interesse equivalente ou com uma 
preferência específica pela imagem do bebê. Uma criança com TEA ou com risco de TEA pode demonstrar um breve 
interesse no bebê, mas um interesse maior na imagem do trem, ou terá dificuldade para se interessar por qualquer 
imagem. 
 
F. Objeto vs. rosto: T (Foto de trilhos de trem à direita e foto de um rosto à esquerda) ____CS  
Preferência por:   

          Rosto      S (0) 
                                                                                                                 Objeto      S (2)                    ____  

                                                                                                              Sem preferência      S (1)                    (0-2) 
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G. Resposta à atenção compartilhada rápida 
 
Materiais necessários: Nenhum: ventilador de teto ou lâmpada. 
Conceito mensurado: Atenção compartilhada (AC) rápida. 
 
Administração:  
O examinador se posiciona no nível da orelha da criança. Em seguida, ele chama pelo nome da criança e aponta 
repentinamente para a lâmpada no teto dizendo: X, veja só! O examinador poderá fazer isso duas vezes se não houver 
resposta na primeira tentativa. Observe a resposta da criança e se ela olha para a direção em que o examinador 
apontou.  
Os seguintes critérios serão pontuados para a tarefa:   
Resposta da criança: A criança olha para onde o observador apontou? A pontuação deverá variar entre 0 (melhor 
resposta: a criança olha para a luz, na mesma direção apontada) e 1 (a criança não olha para o ponto indicado) 
 
Justificativa:  
 Uma criança com desenvolvimento típico seguirá um ponto e demonstrará atenção compartilhada. Uma criança com 
TEA ou risco de TEA não responderá quando chamada pelo nome nem seguirá a indicação apontada. 
 
G. Atenção compartilhada rápida (nomeie e aponte para a luz do teto): 2 vezes AC 

1. A criança olha para a mesma direção:     S (0) N (1)   ____ 

            (0-1)  
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H. Reação às emoções do cuidador (triste/neutro) 
 
Materiais necessários: Participação dos pais/responsáveis. 
Conceitos mensurados: Consciência social (CS); comunicação. Este é um teste cronometrado. 
 
Administração:  
Será solicitado aos pais ou ao cuidador que finjam chorar por 10 segundos (conte o tempo). Observe se a criança: olha 
na direção dos pais, demonstra interesse (encara continuamente), aflição (ou algum nível de preocupação) e/ou se 
aproxima dos pais (busca proximidade). O examinador deve direcionar a atenção aos pais, e os pais não devem chamar 
a criança para a demonstração de tristeza. Informe o cuidador no início da sessão que ele fará essa demonstração e, 
então, indique ao cuidador o momento de fazê-la.  
 
Depois da reação à emoção de tristeza, faça a criança se sentar para concluir o item I (espelho). 
 
Em seguida, peça aos pais ou ao cuidador para chamarem a criança uma vez, olharem para o lado e voltarem o rosto 
com uma expressão neutra, sem emoções. O examinador também pode chamar pela criança e direcionar sua atenção 
aos pais. Aguarde 10 segundos para este item antes de pontuar as reações da criança: olhar (mesmo se respondendo 
ao nome recebe o crédito, interesse: contato visual mantido, busca de proximidade e preocupação/aflição)  
 
Os seguintes critérios serão pontuados para a tarefa (separadamente para triste e neutro): 
Olhar, demonstrar interesse, buscar proximidade e aflição/preocupação serão pontuados cada com 0 (melhor resposta) a 
1 (resposta ausente); a criança terá pontuação de 0-4 para cada um e pontuação total de 0-8 combinando cada tarefa. 
 
Justificativa:  
Uma criança com desenvolvimento típico tentará olhar e demonstrará interesse, em seguida parecerá estar 
aflita/começará a chorar e/ou demonstrará preocupação, aproximando-se do cuidador triste para confortá-lo. Uma 
criança com desenvolvimento típico também ficará aflita com uma expressão neutra e com uma expressão triste. Uma 
criança com TEA ou risco de TEA pode evitar fazer contato visual com os pais, fazer contato visual por um curto período 
ou agir com indiferença à emoção. 
 
H. Reação a emoções - Participação do cuidador - T ____CS 
A. Triste (finja chorar):  

1. Busca proximidade:                S (0) N (1) 
2. Observa (a criança encara o cuidador):             S (0) N (1)     
3. Aflição (preocupação):               S (0) N (1)                         ____ 
4. Interesse:                S (0) N (1)         (0-4) 

B. Neutro (sem emoções): Os pais chamam o nome da criança apenas uma vez no início. O examinador pode direcionar a criança para os pais 
uma vez. *Se a criança estiver aflita e se movimentar claramente em direção aos pais em A, aplique o item “I” entre os itens A e B para que a criança 
volte à mesa para o item I. Em seguida, aplique o item B. 

1. Busca proximidade:               S (0) N (1) 
2. Observa (a criança encara o cuidador):             S (0) N (1)     
3. Aflição (preocupação):               S (0) N (1)                       ____ 
4. Interesse:                S (0) N (1)                      (0-4) 
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I. Espelho: Autorreconhecimento. 
 
Materiais necessários: Espelho (a marca vermelha já deve estar na testa da criança). 
Conceito mensurado: Autoconsciência (ACC). Esta é uma mensuração de desenvolvimento (C). Este item é o último. 
 
Administração: 
Algum tempo depois que a criança estiver confortável e familiarizada, você pode fazer um círculo vermelho na testa dela 
usando o marcador lavável não tóxico e inodoro disponível no kit. Isso precisa ser feito antes do item atual. Durante esta 
tarefa, o examinador apresenta à criança um espelho e observa a reação da criança à imagem refletida: observe se a 
criança se diverte ao olhar para si mesma no espelho e/ou nota a marca na testa.  
 
Os seguintes critérios serão pontuados para a tarefa:  
O reconhecimento da criança de si mesma no espelho e se a criança tenta remover a marca vermelha na testa. É 
atribuída pontuação de 0 ou 1 para cada uma dessas reações, sendo que 0 é para a presença da reação. A pontuação 
total deverá variar entre 0 (a criança olha para si mesma no espelho e tenta remover a marca) e 2 (a criança não olha 
para o espelho e não se reconhece). 
 
Justificativa:  
Uma criança com desenvolvimento típico terá interesse por sua imagem, reconhecerá a marca e tentará tocar nela para 
apagá-la, desde que a idade cognitiva seja equivalente ou superior a 19 meses, já que essa é a idade em que a criança 
passa a reconhecer irregularidades no próprio rosto. Uma criança com TEA ou com risco de TEA e/ou com atrasos no 
desenvolvimento pode não olhar para o espelho, ou pode olhar sem reconhecer a marca vermelha. 
 
I. Espelho: Autorreconhecimento. C, CS 

1. A criança olha para o espelho e para si mesma:   S (0)  N (1)   ____ 
2. A criança reconhece a marca E tenta removê-la:   S (0) N (1)   (0-2) 
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PONTUAÇÃO TOTAL 
 
 
As pontuações de cada item são somadas e a pontuação total para o RITA-T é calculada.  
A pontuação total varia de 0 a 30, sendo 30 a pontuação máxima. 
 
PONTUAÇÃO TOTAL ____________________________________________________________________________  
   
             (0-30) 
 

 
Observações comportamentais: 

 
Um item adicional de “Observações comportamentais” pode ser realizado durante este teste: 
Cada um desses itens pode ser pontuado de 0 (nenhum) a 2 (observado com frequência), sendo que 1 é observado 
algumas vezes. São observações mais qualitativas. Por exemplo, note se você observou comportamentos repetitivos, 
comportamentos de busca sensorial, comportamentos de estimulação visual e/ou se foi difícil para você direcionar a 
atenção da criança. 
 

 
 

As observações a seguir podem ser feitas durante a avaliação. São observações qualitativas feitas durante o teste. 
 
Hiperatividade Comportamentos de busca 

sensorial 
Comportamentos 
repetitivos 

Dificuldade para conseguir 
atenção 

Outros 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
www.childrenshospital.org/autismRITA-T 

 

14 

RITA-T (Teste rápido interativo de triagem para espectro autista em crianças) (Folha de pontuação) 
ID do paciente: DN: DCons: Examinador: 
No início do teste, faça um círculo vermelho na testa da criança com o marcador removível hipoalergênico fornecido no kit. Você também 
pode fazer isso no meio do teste, desde que seja antes de realizar o item “I”. Os itens podem ser realizados em qualquer ordem, mas A, B e C 
precisam ser aplicados em sequência. AC=Atenção compartilhada; CS=Consciência social; AH= Atividade humana; C= Cognição; T= Cronometrado 
por dez segundos. 
A. Bloqueio do telefone: 3 vezes T Anote a melhor pontuação.  ____CS, AH 

1. Contato visual com o examinador:     S (0)  N (1)  
2. Latência até o contato visual com o examinador:         0-5s = (0); 6-10s = (1); >10s= (2)  ___ 
4. Abandono (desiste):                                S (1)  N (0)  (0-4)  

B. Provocação com o telefone: 3 vezes. AC 
1. Contato visual com o examinador:     S (0)  N (1) 
2. Contato visual com os pais:      S (0)  N (1)  ___ 
3. Contato visual com ambos:      S (0)  N (1)   (0-3) 

C. Visão bloqueada: 1 vez - T __AC, AH  
2. Contato visual com o examinador:     S (0) N (1)  ___ 
2.Latência até o contato visual:              0-5s = (0); 6-10s = (1); >10s = (2)  (0-3) 

D. Bola mágica: 3 vezes (Permanência do objeto) C, AC 
1. Reação (surpresa):      S (0) N (1) 
2. Busca o objeto:       S (0) N (1)   ____ 
3. Atenção compartilhada com os pais ou com o examinador: S (0)  N (1)   (0-3) 

E. Echarpe mágico: 3 vezes (Permanência da cor) C, AC 
1. Reação (surpresa):      S (0)  N (1)  
2. Atenção compartilhada com os pais (imediata):   S (0)  N (1) 
3. Atenção compartilhada com o examinador (imediata):  S (0)  N (1)    ____ 
4. Atenção compartilhada com ambos (simultaneamente):  S (0)  N (1)   (0-4) 

F. Objeto vs. rosto: T (Foto de trilhos de trem à direita e foto de um rosto à esquerda) __CS  
Preferência por:   

Rosto      S (0) 
                                                                                                       Objeto      S (2)   ____  

                                                                                                    Sem preferência      S (1)   (0-2) 
G. Atenção compartilhada rápida (nomeie e aponte para a luz do teto): 2 vezes AC 

3. A criança olha para a mesma direção:    S (0) N (1)    ____ 
            (0-1) 

H. Reação a emoções - Participação do cuidador - T __CS 
A. Triste (finja chorar):  

5. Busca proximidade:       S (0) N (1) 
6. Observa (a criança encara o cuidador):    S (0) N (1)     
7. Aflição (preocupação):      S (0) N (1)    ____ 
8. Interesse :       S (0) N (1)   (0-4) 

B. Neutro (sem emoções): Os pais chamam o nome da criança apenas uma vez no início. O examinador pode direcionar a criança para os pais 
uma vez. *Se a criança estiver aflita e se movimentar claramente em direção aos pais em A, aplique o item “I” entre os itens A e B para que a criança 
volte à mesa para o item I. Em seguida, aplique o item B. 

5. Busca proximidade:      S (0) N (1) 
6. Observa (a criança encara o cuidador):    S (0) N (1)     
7. Aflição (preocupação):      S (0) N (1)    ____ 
8. Interesse:       S (0) N (1)   (0-4) 

I. Espelho: Autorreconhecimento. C, CS 
1. A criança olha para o espelho e para si mesma:   S (0)  N (1)   ____ 
2. A criança reconhece a marca E tenta removê-la:   S (0) N (1)   (0-2) 

 
PONTUAÇÃO TOTAL _____________________________________________________________________            
                                                                                                                       (0-30) 
Hiperatividade Comportamentos de busca 

sensorial 
Comportamentos 
repetitivos 

Dificuldade para conseguir 
atenção 

Outros 

     
 

Pontuação acima de 16 é preocupante para o Transtorno do Espectro Autista. 
Pontuação abaixo de 12 muito provavelmente não está associada a um transtorno do espectro autista. 

A pontuação entre 12 e 14 precisará ser melhor avaliada.  


