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Anexo J – Preenchimento da Checklist de Autismo dos casos A 

e B 
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Checklist autismo 
Glynis Hannel, BA (Hons.), MSc Registered Psychologist 

 

Nome do aluno: Caso A                                           Idade: 8 anos 

Nome da pessoa que preenche a checklist: Sara Carina Fernandes Teixeira 

Data: 29 de Janeiro de 2013 

 
Cada item deve ser assinalado usando a seguinte escala de classificação: 
0 De modo nenhum, não se aplica. 
1 Ligeiro, por vezes observado, aplica-se em certa medida. 
2 Moderado, muitas vezes observado, aplica-se certamente. 
3 Severo, frequentemente observado, aplica-se fortemente. 
 

 0 1 2 3 Observações 

Dificuldades na comunicação não-verbal      

Tem uso limitado do contacto visual para 
expressar sentimentos 

 
 X   

Compreensão ou resposta limitada ao contacto 
visual 

 
 X   

Uso limitado de gestos ou do toque físico para 
expressar sentimentos ou desejos 

 
X    

Não parece compreender gestos ou o toque físico 
dos outros 

 
X    

Não mostra muita expressão facial  X    

Não acha fácil ler a expressão facial dos outros   X   

Não troca facilmente sorrisos sociais  X    

Não aprecia muitas vezes o contacto físico (e.g., 
abraços ou cocegas) 

X 
    

É fraco juiz da distância social; mantém-se muito 
próximo ou muito afastado 

 
X    

Dificuldades na empatia social e emocional      

Parece não compreender ou relacionar os 
sentimentos de outras pessoas 

 
 X   

Frequentemente não leva nem aponta objetos de 
interesse para os outros verem 

 
X    

Não se relaciona com ninguém, mesmo com os 
familiares mais próximos 

X 
    

Apenas se relaciona com um ou dois familiares 
próximos 

 
X    

Não mostra muito afeto  X    

Não aprende facilmente comportamentos 
adequados a partir de modelos 

 
X    

Muitas vezes não compreende conceitos sociais 
abstratos como “ser gentil” 

 
X    

Compreende mal o comportamento ou 
sentimentos de outras pessoas 

 
X    

Dificuldades com amizades    X  

Parece não ter consciência da presença de 
outros 

 
 X   

Não tenta fazer amigos com os outros    X  

Tenta mas não tem sucesso em desenvolver 
amizade com os pares 

 
  X  
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Não participa em atividades lúdicas, jogos, etc.  X    

É muito desconfiado com estranhos  X    

É inibido com estranhos   X   

Não compreende a partilha  X    

Não compreende quando é a sua vez  X    

Dificuldade em compreender o 
comportamento social adequado 

 
    

Diz ou faz coisas inadequadas socialmente  X    

Não fica envergonhado com gafes sociais   X   

Pede feedback explícito como “estou a rir muito?”    X  

Dificuldades na Comunicação      

Não tem linguagem falada   X   

Tem um défice significativo na linguagem falada   X   

Utiliza a linguagem repetidamente: repete o que 
a outra pessoa acaba de dizer 

X 
    

Utiliza a linguagem repetidamente: repete a si 
próprio várias vezes 

 
X    

Utiliza palavras estranhas ou frases sem sentido 
repetidas vezes 

 
  X  

Ouve mas não responde adequadamente 
quando lhe falam 

 
 X   

Tem grandes dificuldades na sua vez de ter uma 
conversa 

 
  X  

Repete o mesmo padrão de conversação 
repetidas vezes 

 
 X   

Tem grandes dificuldades de compreensão ou na 
utilização de mímica 

 
 X   

Tem grandes dificuldades na imitação intencional 
da fala ou de uma ação 

 
X    

Não realiza jogos com o imaginário    X  

Leva as coisas de forma muito literal   X   

Maneirismos físicos não usuais      

Envolve-se em movimentos repetitivos (ex. bater 
as palmas ou balançar o corpo) 

 
  X  

Mexe os dedos perto do rosto e observa-os 
intensamente 

 
  X  

É pouco coordenado  X    

Caminhada rígida ou na ponta dos pés, 
movimentos de braços incomuns ao caminhar 

X 
    

É muito sensível com alguns cheiros, texturas e 
sabores 

 
X    

Tem um limiar demasiado elevado à dor ou à 
temperatura (alta/baixa) 

X 
    

Auto agride-se (ex. morde, agarra, bate com a 
cabeça) 

X 
    

Interesses inflexíveis e adesão a rotinas      

Tem uma intensa preocupação com um objeto ou 
um assunto em específico (ex. chaves, fogo, 
ambulâncias) 

 
X    

Fica stressado com pequenas mudanças na 
rotina 

X 
    

Adere a rotinas desnecessárias e sem sentido X     

Preocupa-se com partes dos objetos   X   
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Fica fascinado por itens que giram ou piscam   X   

Envolve-se em atividades repetitivas, como 
alinhar brinquedos/objetos em determinada 
ordem várias vezes 

 
X    

"Ilhas" de memória ou habilidades 
excecionais 

 
    

Tem uma memória extraordinária para algumas 
informações específicas (ex: horários dos 
comboios) 

X 
    

Tem uma habilidade técnica excecional (ex: na 
música), mas tem uma reduzida expressão 
criativa 

 
X    
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Checklist autismo 
Glynis Hannel, BA (Hons.), MSc Registered Psychologist 

 

Nome do aluno: Caso B                                           Idade: 7 anos 

Nome da pessoa que preenche a checklist: Sara Carina Fernandes Teixeira 

Data: 29 de Janeiro de 2013 

 
Cada item deve ser assinalado usando a seguinte escala de classificação: 
0 De modo nenhum, não se aplica. 
1 Ligeiro, por vezes observado, aplica-se em certa medida. 
2 Moderado, muitas vezes observado, aplica-se certamente. 
3 Severo, frequentemente observado, aplica-se fortemente. 
 

 0 1 2 3 Observações 

Dificuldades na comunicação não-verbal      

Tem uso limitado do contacto visual para 
expressar sentimentos 

X 
    

Compreensão ou resposta limitada ao contacto 
visual 

X 
    

Uso limitado de gestos ou do toque físico para 
expressar sentimentos ou desejos 

 
X    

Não parece compreender gestos ou o toque físico 
dos outros 

 
X    

Não mostra muita expressão facial X     

Não acha fácil ler a expressão facial dos outros X     

Não troca facilmente sorrisos sociais  X    

Não aprecia muitas vezes o contacto físico (e.g., 
abraços ou cocegas) 

X 
    

É fraco juiz da distância social; mantém-se muito 
próximo ou muito afastado 

 
X    

Dificuldades na empatia social e emocional      

Parece não compreender ou relacionar os 
sentimentos de outras pessoas 

X 
    

Frequentemente não leva nem aponta objetos de 
interesse para os outros verem 

X 
    

Não se relaciona com ninguém, mesmo com os 
familiares mais próximos 

X 
    

Apenas se relaciona com um ou dois familiares 
próximos 

X 
    

Não mostra muito afeto X     

Não aprende facilmente comportamentos 
adequados a partir de modelos 

 
X    

Muitas vezes não compreende conceitos sociais 
abstratos como “ser gentil” 

 
 X   

Compreende mal o comportamento ou 
sentimentos de outras pessoas 

 
X    

Dificuldades com amizades  X    

Parece não ter consciência da presença de 
outros 

X 
    

Não tenta fazer amigos com os outros X     

Tenta mas não tem sucesso em desenvolver 
amizade com os pares 

X 
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Não participa em atividades lúdicas, jogos, etc. X     

É muito desconfiado com estranhos  X    

É inibido com estranhos  X    

Não compreende a partilha X     

Não compreende quando é a sua vez  X    

Dificuldade em compreender o 
comportamento social adequado 

 
    

Diz ou faz coisas inadequadas socialmente X     

Não fica envergonhado com gafes sociais X     

Pede feedback explícito como “estou a rir muito?” X     

Dificuldades na Comunicação      

Não tem linguagem falada X     

Tem um défice significativo na linguagem falada X     

Utiliza a linguagem repetidamente: repete o que 
a outra pessoa acaba de dizer 

 
 X   

Utiliza a linguagem repetidamente: repete a si 
próprio várias vezes 

 
 X   

Utiliza palavras estranhas ou frases sem sentido 
repetidas vezes 

X 
    

Ouve mas não responde adequadamente 
quando lhe falam 

 
X    

Tem grandes dificuldades na sua vez de ter uma 
conversa 

 
X    

Repete o mesmo padrão de conversação 
repetidas vezes 

 
X    

Tem grandes dificuldades de compreensão ou na 
utilização de mímica 

 
X    

Tem grandes dificuldades na imitação intencional 
da fala ou de uma ação 

X 
    

Não realiza jogos com o imaginário X     

Leva as coisas de forma muito literal   X   

Maneirismos físicos não usuais      

Envolve-se em movimentos repetitivos (ex. bater 
as palmas ou balançar o corpo) 

 
X    

Mexe os dedos perto do rosto e observa-os 
intensamente 

X 
    

É pouco coordenado  X    

Caminhada rígida ou na ponta dos pés, 
movimentos de braços incomuns ao caminhar 

X 
    

É muito sensível com alguns cheiros, texturas e 
sabores 

 
X    

Tem um limiar demasiado elevado à dor ou à 
temperatura (alta/baixa) 

X 
    

Auto agride-se (ex. morde, agarra, bate com a 
cabeça) 

X 
    

Interesses inflexíveis e adesão a rotinas      

Tem uma intensa preocupação com um objeto ou 
um assunto em específico (ex. chaves, fogo, 
ambulâncias) 

X 
    

Fica stressado com pequenas mudanças na 
rotina 

X 
    

Adere a rotinas desnecessárias e sem sentido X     

Preocupa-se com partes dos objetos  X    
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Fica fascinado por itens que giram ou piscam  X    

Envolve-se em atividades repetitivas, como 
alinhar brinquedos/objetos em determinada 
ordem várias vezes 

X 
    

"Ilhas" de memória ou habilidades 
excecionais 

 
    

Tem uma memória extraordinária para algumas 
informações específicas (ex: horários dos 
comboios) 

X 
    

Tem uma habilidade técnica excecional (ex: na 
música), mas tem uma reduzida expressão 
criativa 

 
X    

 


