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COMENTÁRIO
O Autismo é um Transtorno Global do Desenvolvimento (também chamado de Transtorno do Espectro 
Autista), caracterizado por alterações significativas na comunicação, na interação social e no 
comportamento da criança.¹

Essas alterações levam a importantes dificuldades adaptativas e aparecem antes dos 3 anos de idade, 
podendo ser percebidas, em alguns casos, já nos primeiros meses de vida. A Academia Americana de 
Pediatria recomenda uma triagem específica do austimo com crianças entre 18 e 24 meses, durante 
suas visitas médicas.²

A melhor forma de fazer o diagnóstico é por meio do conhecimento detalhado do indivíduo e pela 
correta identificação dos sinais e sintomas do transtorno. Existem vários sistemas de diagnósticos 
utilizados para a classificação do autismo. Os mais comuns são a Classificação Internacional de 
Doenças da Organização Mundial de Saúde, ou CID-10, e o Manual de Diagnóstico e Estatística de 
Doenças Mentais da Academia Americana de Psiquiatria, ou DSM-V. Atualmente um dos instrumentos 
mais utilizados é a M-CHAT.3-6 

A M-CHAT é uma escala de rastreamento que pode ser utilizada em todas as crianças durante visitas 
pediátricas com objetivo de identificar traços de autismo em crianças de idade precoce.7 A M-CHAT 
é extremamente simples e não precisa ser administrada por médicos. A resposta aos itens da escala 
leva em conta as observações dos pais com relação ao comportamento da criança e dura apenas 
alguns minutos para ser preenchida.7

O estudo escolhido teve como objetivo validar a utilização e importância da M-CHAT como balizadora 
na triagem de identificação precoce de crianças com autismo. O controle foi feito com mais de 16 mil 
crianças entre 18 e 24 meses durante duas visitas ao pediatra. Os pais das crianças preencheram a 
M-CHAT e aquelas classificadas com risco permaneceram no estudo. As crianças no presente estudo 
foram diagnosticadas 2 anos mais jovem do que a idade mediana nacional de diagnóstico. O resultado 
foi satisfatório. A M-CHAT detecta muitos casos de autismo em crianças e uma boa avaliação resulta 
em um tratamento precoce.8

Sendo assim, é muito importante identificar os chamados “sinais ou traços autistas” o quanto antes! 
Assim é possível realizar intervenções precoces, fundamentais para auxiliar à família e à criança em 
suas dificuldades.

SCORE ESCALA M-CHAT:

Essa escala consiste em 23 questões do tipo “sim” e “não”, que deve ser preenchida pelos pais ou 
responsáveis que estejam acompanhando a criança na consulta. Do número total de questões, 14 
foram desenvolvidas com base em uma lista de sintomas frequentes em crianças com autismo. Se 
a criança obtiver mais de 3 pontos oriundos de quaisquer dos itens, ela é considerada em risco para 
autismo. Se obtiver 2 pontos derivados de itens críticos (que são as questões 2, 7, 9, 13, 14 e 15) 
também é considerada em risco para autismo. As respostas pontuadas com “não” são: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 e 23. As respostas pontuadas com “sim” são: 11, 18, 20, 22.8

ABSTRACT

Validation of the modified checklist for Autism in 
toddlers, revised with follow-up (M-CHAT-R/F).
OBJECTIVE:
This study validates the Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised with Follow-up (M-CHAT-
R/F), a screening tool for low-risk toddlers, and demonstrates improved utility compared with the 
original M-CHAT.

METHOD:
Toddlers (N = 16.071) were screened during 18 and 24-month well-child care visits in metropolitan 
Atlanta and Connecticut. Parents of toddlers at risk on M-CHAT-R completed follow-up; those who 
continued to show risk were evaluated.

RESULTS:
The reliability and validity of the M-CHAT-R/F were demonstrated, and optimal scoring was determined 
by using receiver operating characteristic curves. Children whose total score was ≥ 3 initially and ≥ 2 
after follow-up had a 47,5% risk of being diagnosed with autism spectrum disorder (ASD; confidence 
interval [95% CI]: 0.41-0.54) and a 94,6% risk of any developmental delay or concern (95% CI: 
0.92-0.98). Total score was more effective than alternative scores. An algorithm based on 3 risk 
levels is recommended to maximize clinical utility and to reduce age of diagnosis and onset of early 
intervention. The M-CHAT-R detects ASD at a higher rate compared with the M-CHAT while also 
reducing the number of children needing the follow-up. Children in the current study were diagnosed 
2 years younger than the national median age of diagnosis.

CONCLUSIONS:
The M-CHAT-R/F detects many cases of ASD in toddlers; physicians using the 2-stage screener can 
be confident that most screen-positive cases warrant evaluation and referral for early intervention. 
Widespread implementation of universal screening can lower the age of ASD diagnosis by 2 years 
compared with recent surveillance findings, increasing time available for early intervention.

Referência: Robins, D. L., Casagrande, K., Barton, M., Chen, C. M. A., Dumont-Mathieu, T., & Fein, D. (2014). Validation of the modified checklist for autism in 
toddlers, revised with follow-up (M-CHAT-R/F). Pediatrics, 133(1), 37–45.

Artigo técnico-científico na íntegra, disponível por meio do SAC.
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of children with autism spectrum disorders. Pediatrics. 2007;120(5):1183–1215; 3) Robins DL, Fein D, Barton M. The Modified Checklist for Autism in Toddlers 
(M-CHAT). Self-published; 1999; 4) Canal-Bedia R, García-Primo P, Martín-Cilleros MV, et al. Modified Checklist for Autism in Toddlers: cross-cultural adaptation 
and validation in Spain. J Autism Dev Disord. 2011;41(10):1342–1351; 5) Inada N, Koyama T, Inokuchi E, et al. Reliability and validity of the Japanese version of 
the Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT). Res Autism Spectr Disord. 2011; 5(1):330–336; 6) Gura GF, Champagne MT, Blood-Siegfried JE. Autism 
spectrum disorder screening in primary care. J Dev Behav Pediatr. 2011;32 (1):48–51; 7) Robins DL, Fein D, Barton ML, Green JA. The Modified Checklist for 
Autism in Toddlers: an initial study investigating the early detection of autism and pervasive developmental disorders. J Autism Dev Disord. 2001;31(2):131-44; 8) 
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1  A criança gosta de se balançar ou  
 de pular no seu joelho etc.?

 
 

Sim Não

2  Tem interesse por outras crianças?

 
 

Sim Não

3  Gosta de subir em coisas, como 
 escadas ou móveis?

 
 

Sim Não

4  Gosta de brincar de esconder e 
 mostrar o rosto ou de esconde-esconde?

 
 

Sim Não

5  Já brincou de “faz de conta”, como, 
 por exemplo, fingir que está falando
 ao telefone ou que está cuidando 
 da boneca ou qualquer outra 
 brincadeira parecida?

 
 

Sim Não

6  Aponta com dedo indicador para pedir 
 alguma coisa?

 
 

Sim Não

7  Aponta com o dedo indicador para 
 demonstrar interesse por algo?

 
 

Sim Não

8  Consegue brincar de forma correta com 
 brinquedos pequenos (ex.: carros ou 
 blocos) sem apenas colocar na boca, 
 remexer no brinquedo ou deixar 
 o brinquedo cair?

 
 

Sim Não

9  Alguma vez a criança trouxe objetos para 
 mostrá-lo a você?

 
 

Sim Não

10  Olha para você nos olhos por mais de 
 um segundo ou dois?

 
 

Sim Não

11  É muito sensível ao barulho 
 (ex.: tapando os ouvidos)?

 
 

Sim Não

12  Sorri como resposta às suas expressões 
 faciais ou ao seu sorriso?

 
 

Sim Não

ESCALA DE RASTREAMENTO PRECOCE DO AUTISMO (M-CHAT) 
Por favor, preencha as questões a seguir sobre como seu filho ou a criança pela qual você é responsável se comporta. 
Tente responder todas as questões. Caso o comportamento na questão seja raro (ex.: você só observou uma ou duas 
vezes), por favor, responda como se a criança não tivesse o comportamento.

Nome do paciente:  __________________________________________________________________________  
Data de nascimento:                                       
Preenchido: (      ) pai (      ) mãe (      ) outro Data: 



Referência: Robins, D.L., Fein, D., & Barton, M.L. (1999). Follow-up Interview for the Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT FUI). Self-published.

Adaptado de: LOSAPIO, M. F.; PONDÉ, M. P. Tradução para o português da escala M-Chat para rastreamento precoce de autismo. Rev. Psiquiatr., 
Rio Grande do Sul, v. 30, n. 3, p. 221, 2008.
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13  Imita você (ex.: você faz expressões/ 
 caretas e ela o imita)?

 
 

Sim Não

14  Responde/olha quando você 
 a chama pelo nome?

 
 

Sim Não

15  Se você apontar para um brinquedo 
 do outro lado da sala, a criança 
 acompanha com o olhar?

 
 

Sim Não

16  Já sabe andar?

 
 

Sim Não

17  Olha para coisas que você está olhando?

 
 

Sim Não

18  Faz movimentos estranhos com 
 os dedos perto do rosto dele?

 
 

Sim Não

19  Tenta atrair a sua atenção para 
 a atividade dele?

 
 

Sim Não

20  Você alguma vez já se perguntou 
 se a criança é surda?

 
 

Sim Não

21  Entende o que as pessoas dizem?

 
 

Sim Não

22  Às vezes fica aérea, “olhando para 
 o nada” ou caminhando sem direção 
 definida?

 
 

Sim Não

23  Olha para o seu rosto para conferir 
 a sua reação quando vê algo estranho?

 
 

Sim Não



MARCAS DISPONÍVEL NO
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