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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Os Transtornos do Processamento Sensorial têm grande impacto no desenvolvimento infantil e, portanto, 

precisam ser identificados por meio de avaliações padronizadas, possibilitando intervenções terapêuticas eficazes. 

Neste sentido, o Laboratório de Ensino e Pesquisa de Terapia Ocupacional na Infância e Adolescência - 

LEPTOI, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), coordenado pela 

Profa. Dra. Luzia Iara Pfeifer, juntamente com o Núcleo de Ensino e Pesquisa do Desenvolvimento Infantil - NEPDI 

da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), coordenado pela Profa. MsC. Lucieny Almohalha estão 

desenvolvendo uma ampla pesquisa metodológica com o Sensory Profile - 2 (Perfil Sensorial - 2). Para tal, a FMRP-

USP, através do LEPTOI, tem os Direitos Autorais da NCS Pearson - EUA e conta com a autorização e colaboração 

da Profa. Dra. Winnie Dunn (autora do Sensory Profile - 2). 

Tal pesquisa envolve o processo de Tradução, Adaptação Transcultural e Validação dos 5 Questionários do 

Cuidador que compõem o Kit do Perfil Sensorial 2 (Bebê, Criança Pequena, Criança, Escolar e o Perfil Resumido), 

para que tais questionários estejam adequados à população brasileira. Até o presente momento, 3 questionários 

estão em fase final de validação para as crianças brasileiras (Bebê, Criança Pequena e Criança), sendo que os 

demais estão em processo de tradução.  

Vimos, por meio deste, esclarecer que o Perfil Sensorial 2 que está sendo comercializado pela Pearson do 

Brasil, NÃO FAZ parte de nossos estudos e, portanto, não podemos garantir que este passou por todo o rigor 

metodológico necessário para que um instrumento possa ser utilizado em outro país com outra cultura e língua. 

Informamos que a equipe de pesquisa do LEPTOI e NEPDI encontra-se disponível para troca de saberes 

entre os pares, sendo que, assim que os estudos sejam completados, os resultados serão divulgados em periódicos 

da área, assim como socializados à comunidade interessada. 

Ribeirão Preto, 18 de maio de 2017. 
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