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Introdução
Este manual foi desenvolvido como um guia de acompanhamento para a “Orien-
tação de Serviço nº 1: “Distúrbio do Espectro do Autismo” para dar a você algumas 
informações básicas sobre abordagens baseadas em evidências que você e sua 
família podem esperar de qualquer programa Connecticut Birth to Three. Nós 
entendemos que este pode ser um momento especialmente desafiador para você 
conforme você passa pelas muitas emoções que podem ser causadas pelo fato 
de ter um filho recém-diagnosticado com distúrbio do espectro do autismo (DEA). 
Esperamos que este manual ajude a acalmar alguns de seus medos e garantir que 
sua equipe Birth to Three trabalhe com você para desenvolver o melhor programa 
que se adapte às necessidades únicas e individuais de seu filho e de sua família.

O que são os Distúrbios do Espectro do Autismo?
“Os distúrbios do espectro do autismo estão presentes desde o nascimento ou no 
desenvolvimento precoce e afetam os comportamentos humanos essenciais, como 
a interação, a habilidade de comunicar ideias e sentimentos, a imaginação e o 
desenvolvimento de relacionamentos com outras pessoas. Embora seus mecanis-
mos neurobiológicos precisos ainda não tenham sido estabelecidos, é claro que os 
distúrbios do espectro do autismo refletem o funcionamento de fatores no desen-
volvimento cerebral” (National Research Council, 2001). Existem muitas estimativas 
da frequência da ocorrência dos DEAs. Os Centros de Controle de Doenças relatam 
uma média de uma entre 110 crianças, com base em informações de crianças de 
8 anos de idade em uma variedade de locais de levantamento nos E.U.A. (CDC, 
2006). O autismo é de quatro a cinco vezes mais comum entre os meninos do que 
entre as meninas. O rendimento familiar, o estilo de vida, a raça, a etnia e o nível 
educacional não afetam as chances de uma criança ter DEA. (Embora não seja 
parte da classificação IDEA ou do diagnóstico de DEA, observa-se que muitas crian-
ças com DEA também podem ser seletivas para comer, ter alergias e/ou apresen-
tar hipersensibilidade ou hipossensibilidade a sons, texturas ou luz).

O que causa os Distúrbios do Espectro do Autismo?
A resposta simples que não conhecemos. Pesquisadores do mundo todo dedicam 
um tempo e energia consideráveis para encontrar a resposta a esta pergunta 
crítica. Uma das coisas que sabemos sobre o autismo é que ele não é causado por 
falhas na criação dos filhos. Por meio de estudos de gêmeos, os cientistas deter-
minaram que o autismo é uma condição de base genética. Se um gêmeo idêntico 
apresentar autismo, há uma chance de 80-90% de que o outro gêmeo também 
seja diagnosticado com o distúrbio do espectro do autismo. Nos gêmeos não idên-
ticos, há uma chance de 3-10% de que ambos os gêmeos desenvolvam o distúrbio 
do espectro do autismo. A chance de que irmãos sejam ambos afetados pelo DEA 
é de aproximadamente 3-10%. Os cientistas não têm certeza de que gatilhos ambi-
entais possa estar envolvidos no autismo, caso eles existam. 
(http://www.autismsciencefoundation.org/aboutautism.html).
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Os Centros de Controle de Doenças estão trabalhando em um dos maiores estudos 
dos E.U.A. até a atualidade, chamado Study to Explore Early Development (Estudo 
para Explorar o Desenvolvimento Precoce - SEED). O SEED está estudando diversos 
possíveis fatores de risco para os DEAs e outras deficiências do desenvolvimento, 
incluindo fatores genéticos, ambientais, gestacionais e comportamentais.  
O estudo inclui 2700 crianças de idades de 2 a 5 anos em seis estados  
(http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/seed.html). 

O que vai acontecer agora? O que vai ser diferente?
O Sistema Connecticut Birth to Three tem programas que atendem todas as 
crianças elegíveis (chamados programas gerais) e outros que atendem somente 
as crianças com DEA. Se você está atualmente inscrito no programa geral Birth to 
Three, sua primeira decisão será permanecer em seu programa atual ou transferir-
se para um programa específico para autismo. Antes de 2008, não existiam 
programas Birth to Three específicos para o autismo em Connecticut. Nossos 
programas forneciam atendimento interventivo inicial para crianças com todos os 
tipos de retardos. Muitos desenvolveram especialidades no trabalho com crianças 
com distúrbios do espectro do autismo. Hoje, todos os nossos programas gerais 
continuam a oferecer atendimento para crianças com distúrbios do espectro do au-
tismo e suas famílias. Porém, em razão dos programas intensivos exclusivos e alta-
mente individualizados que uma criança com DEA frequentemente requer, alguns 
programas têm dificuldade em reunir a equipe certa de pessoas para o número de 
horas necessário. O problema não reside nas pessoas terem o conhecimento es-
pecializado para trabalhar com seu filho, mas na disponibilidade da capacidade de 
equipe correta no momento em que você precisa dela. Sugerimos conversar com 
seu coordenador de atendimento e com o diretor de seu programa Birth to Three. 
Juntos, vocês conseguirão determinar quais a melhor opção para seu filho.

Os Princípios-Guia
Todos os programas Birth to Three que atendem crianças com distúrbios do espec-
tro do autismo são orientados por um conjunto de doze princípios centrais, que re-
fletem tanto a ciência da intervenção precoce quanto um grupo central de valores. 
Familiarizar-se com estes princípios vai ajudá-lo a obter uma compreensão de 
como serão os serviços e apoios e como eles poderão ser diferentes dos serviços 
que você está recebendo atualmente. Como em diversos campos, o campo do au-
tismo utiliza termos ou um jargão que pode não ser familiar para você. Conforme 
discutimos estes doze princípios centrais,os termos específicos do autismo serão 
explicados no glossário. 
 
PRINCíPIO 1: O início mais precoce possível da intervenção é essencial
As crianças com distúrbios do espectro do autismo que recebem atendimentos ap-
ropriados precocemente obtêm melhores resultados. Todas as crianças no Birth to 
Three com pelo menos dezesseis meses de idade são testadas quando aos DEAs. 
Os pediatras devem realizar testes de autismo aos 18 e aos 24 meses de idade. 
Para as crianças com um irmão mais velho já diagnosticado com um distúrbio do 
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espectro do autismo, a equipe observará cuidadosamente o desenvolvimento da 
criança, especialmente nas áreas de interação social, desenvolvimento da comu-
nicação e comportamentos estereotípicos e repetitivos. A equipe também poderá 
usar outros instrumentos de teste disponíveis para crianças mais novas. O Sistema 
Birth to Three vai oferecer uma avaliação de autismo à família de qualquer criança 
para a qual houver “bandeiras vermelhas” que possam indicar DEA. Se você 
desejar buscar uma avaliação diagnóstica fora do Sistema Birth to Three, os custos 
ficarão sob seu encargo. Observe que, atualmente, a lei de seguros de Connecticut 
requer que, para a cobrança de planos de seguro de saúde comerciais por ser-
viços de autismo, o diagnóstico deva ser realizado por um médico, psicólogo clínico 
ou assistente social. 

PRINCíPIO 2: Os serviços devem ser individualizados para as crianças e 
famílias
Uma coisa que sabemos com certeza sobre crianças com DEA é que cada criança 
é única. Por este motivo, o plano de cada criança reflete as necessidades, forças e 
interesses daquela criança, bem como as preocupações, prioridades e recursos da 
família. Não existem dois planos idênticos. Muitas famílias, fornecedores e mídias 
assumiram que a obtenção de uma certa quantidade de atendimento direto ou 
uma determinada abordagem interventiva seja a chave para se obter resultados 
de qualidade (consulte os Princípios 4 e 11). Porém, o que funciona para uma cri-
ança e uma família pode não funcionar para a sua família. Sua equipe de Plane-
jamento de Suporte Familiar Individualizado – IFSP – vai trabalhar com você para 
desenvolver um plano que inclua os resultados e estratégias que engajem seu 
filho em seu dia e suas rotinas diárias. Isso vai ajudá-lo a inserir seu filho em todas 
as áreas de desenvolvimento, incluindo aprender a socializar-se adequadamente 
com seus colegas. Por exemplo, para sua família, isso pode significar desenvolver 
resultados relacionados a colocar e retirar seu filho do assento do carro sem 
tumultos, como mantê-lo ocupado e interessado em uma atividade enquanto você 
está assistindo um jogo de futebol no estádio e como encorajá-lo a brincar com 
crianças de sua idade no parquinho. A quantidade de horas de serviço direto não 
é tão importante quanto aprender as maneiras de manter seu filho como parte de 
uma vida familiar normal.
 
PRINCíPIO 3: O envolvimento e a participação da família são críticos 
As famílias são as primeiras e mais importantes professoras na vida de seus filhos. 
Embora você possa não ter nenhuma experiência em lidar com crianças com DEA, 
você é o especialista no seu filho. A pesquisa mostra que as crianças aprendem 
melhor quando experimentam a vidas em suas famílias. Os prestadores de aten-
dimento podem ir e vir, mas você é a constante na vida de seu filho e seu defensor 
para a vida toda. Sua equipe de IFSP vai lhe oferecer educação, apoio e orientação 
para ajudá-lo a desenvolver as habilidades necessárias para ajudar seu filho a 
atingir seu potencial máximo.

Também compreendemos que você se sinta ansioso quanto a sua habilidade de 
ajudar seu filho sem nenhum conhecimento clínico. Você e sua equipe de interven-
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ção precoce trabalharão juntos para conectar continuamente o que acontece du-
rante as visitas ao Birth to Three com o que seu filho faz todos os dias. Os serviços 
Birth to Three são apenas uma pequena parte da vida de seu filho. É importante 
que todos se envolvam e participem dos atendimentos. Desde os prestadores 
de cuidados à criança até os avós, pais e irmãos, todas as pessoas importantes 
no mundo de seu filho vão aprender como ajudar seu filho a se desenvolver da 
melhor maneira. As pesquisas mostram que um programa de intervenção precoce 
precisamente customizado para a vida da família e uma família ativa e envolvida 
têm uma probabilidade muito maior de obter resultados permanentes mais rapida-
mente. Embora não esperemos que você seja o fornecedor principal dos serviços 
especializados que uma criança com DEA recebe, esperamos realmente que você 
seja um parceiro de sua equipe quando:
 
	 	 •		planejarmos	os	atendimentos	de	que	seu	filho	necessita

	 	 •		instruirmos	e	auxiliarmos	seu	filho	nas	atividades	da	vida	diária

	 	 •		avaliarmos	o	progresso	que	seu	filho	está	fazendo

PRINCíPIO 4: As famílias têm direito a práticas baseadas em evidências
O Birth to Three é um programa que está sob a jurisdição da Parte C da Lei de 
Educação de Indivíduos com Deficiências (IDEA – Individuals with Disabilities Educa-
tion Act). Esta lei federal determina que os serviços de intervenção precoce sejam 
“...baseados em pesquisas de bases científicas, na extensão praticável, e estejam 
disponíveis para todas as crianças com deficiências e suas famílias...” (20 U. S. C. 
1435 (a)(2)). Isso significa que as famílias devem esperar que seus serviços sejam 
baseados nas práticas de intervenção recomendadas pelo relatório do Projeto de 
Padrões Nacionais do Centro Nacional do Autismo (NSP) (2009) e pela definição do 
Centro Nacional de Desenvolvimento Profissional para os Distúrbios do Espectro do 
Autismo das práticas baseadas em evidências para crianças com DEA.
 
Existem literalmente centenas de métodos de intervenção que vêm sendo usados 
para melhorar os sintomas do DEA. As famílias que tentam procurar o melhor e 
mais eficaz tratamento para seus filhos deparam-se com uma diversidade confusa 
de intervenções. Estas intervenções geralmente são muito promovidas através da 
mídia, da Internet e de outros pais, e comercializadas para as famílias. Alguns 
métodos foram considerados altamente eficazes. Outros métodos foram considera-
dos muito menos eficazes. O NSP, através de uma revisão abrangente e rigorosa 
da literatura científica sobre crianças com DEA, determinou que existem evidências 
científicas convincentes de que nove intervenções sejam consideradas “estabeleci-
das” e sejam estratégias recomendadas para crianças. São elas:
 
1. Pacote Antecedente (estimulação)

2.  Pacote de Intervenção Comportamental  
(Treinamento Experimental Discreto e Reforços Comportamentais Positivos)

3. Intervenção de Atenção Conjunta

4. Modelagem
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5. Estratégias Naturalistas de Ensino (ex.: Ensino Incidental)

6. Pacote de Treinamento de Parceiros

7. Tratamentos de Resposta Controlada

8. Cronogramas

9. Comunicação Aumentativa e Alternativa

Você e sua equipe vão selecionar os métodos que melhor se ajustam às neces-
sidades de seu filho e de sua família. Para maiores informações sobre cada um 
destes métodos, consulte o Glossário. 
 
PRINCíPIO 5: A intervenção é baseada em um currículo de desenvolvimento 
elaborado para tratar das necessidades especiais da criança com DEA
O programa instrucional que você e sua equipe vão desenvolver será baseado em 
princípios amplamente aceitos do desenvolvimento infantil, bem como nas forças 
individuais de seu filho, tratando também de suas necessidades únicas. O currículo 
necessita de instrução concentrada ou especializada para abordar as principais 
áreas do DEA, que são linguagem, interação social, habilidades de brincar e inter-
esses. O currículo deve incluir: 
 
1. Envolvimento e engajamento no ambiente

2. Uso de comunicação verbal e não verbal, como palavras, gestos e vocalizações

3. Entendimento e uso da linguagem para comunicar-se

4. Brincar adequadamente com brinquedos;

5. Interações lúdicas com outros;

6. Interações recíprocas e compartilhadas com outros;

7. Interações espontâneas;

8. Fazer escolhas;

9. Seguimento de rotinas diárias e variações nas rotinas;

10. Abordagem de preferências e aversões sensoriais incomuns 
 
PRINCíPIO 6:  A intervenção é planejada e sistemática
As estratégias selecionadas por você e sua equipe para ajudar seu filho serão 
cuidadosamente planejadas, focadas e consistentes. Elas vão envolver avaliação, 
planejamento, ensino e uma medição consistente do progresso de cada etapa de 
intervenção. Cada etapa de intervenção será cuidadosamente monitorada para 
determinar a eficácia do que está sendo feito. Isso será feito por meio da coleta 
de dados para medir a mudança no comportamento ou na habilidade através do 
tempo. Por exemplo, se você deseja reduzir a frequência dos ataques de mau-hu-
mor que seu filho tem ao ser colocado no assento do carro, serão coletados dados 
sobre a frequência dos ataques, quanto tempo eles duram e de quanto suporte ou 
estímulo seu filho precisa para sentar-se no assento do carro. A fim de usar estes 
dados para determinar se a intervenção ou estratégia é eficaz, deverá ocorrer o 
seguinte:
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1.   Uma avaliação será realizada antes da intervenção

2.  Serão escritos os resultados e objetivos que forem significativos e mensuráveis  
e que descrevam especificamente o comportamento desejado.

3.  Serão coletados dados antes da intervenção para serem usados como linha  
de base.

4.  Os passos ou tarefas para se atingir o comportamento desejado serão defini-
dos e analisados.

5.  As estratégias e suporte de ensino serão identificados pela listagem de onde, 
quando, com quem e do nível de suporte necessário.

6.  Serão identificados os métodos de motivação e reforço dos comportamentos 
desejados

7. Serão determinados os métodos e prazos para a mensuração do progresso

8. Os dados serão coletados e analisados rotineiramente

9.  Se necessário, serão realizados ajustes nas intervenções após a análise dos 
resultados dos dados

 
PRINCíPIO 7: Crianças com DEA devem ter uma exposição regular  
e deliberada a colegas com desenvolvimento típico
As crianças com DEA experimentam problemas significativos no desenvolvimento 
de relações sociais significativas, particularmente com crianças de sua própria 
idade. Passar seus dias sem nenhum contato com seus colegas apenas reforçará 
as dificuldades que elas têm. Para as crianças pequenas, isso significa marcar 
encontros para brincadeiras, encorajar o envolvimento com crianças em seu ambi-
ente de cuidado infantil ou ter interações lúdicas e divertidas com seus irmãos. Sua 
equipe vai auxiliá-lo no estabelecimento de um ambiente que irá encorajar outras 
crianças a se engajarem em brincadeiras com seu filho, mesmo se os comporta-
mentos dele desencorajem o brincar.
 
PRINCíPIO 8: Comportamento desafiadores são tratados com o uso  
de intervenções e suportes comportamentais positivos (PBIS)
As crianças com DEA geralmente exibem comportamentos que geram uma grande 
frustração nas pessoas que interagem com elas. Os comportamentos podem varia 
de agressão, ataques de mau-humor e auto-flagelação, algumas vezes chamados 
comportamentos estimulantes ou “stimming”. Como membros da família, vocês 
estão bem conscientes destes comportamentos que são específicos para seu filho. 
Eles podem até contribuir para os elevados níveis de estresse sentidos por vocês e 
por outras pessoas de sua família. As Intervenções e Suportes Comportamentais 
Positivos (PBIS) consideram as forças e necessidades de seu filho. Uma equipe que 
utiliza PBIS vai tentar conhecer bem a criança para poder começar a entender os 
motivos por trás dos comportamentos. Quando a equipe compreender a razão dos 
comportamentos, ela poderá entender que estratégias-chave precisam ser postas 
em prática para evitar que o comportamento ocorra. A equipe também vai procurar 
substituir os comportamentos indesejados por novos comportamentos desejados, 
com a meta principal de ajudar seu filho a ter interações positivas com os outros.
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PRINCíPIO 9: A intervenção deve enfocar o desenvolvimento  
de habilidades de comunicação
Quando nos referimos a habilidades de comunicação, queremos dizer muito mais 
do que o simples discurso verbal. Um comunicador bom e eficaz utiliza indicado-
res verbais e também não verbais para engajar os ouvintes. Crianças pequenas 
com DEA geralmente apresentam uma deficiência na habilidade de se comunicar 
verbalmente ou não. Algumas crianças podem ter falhas na comunicação verbal 
básica (palavras), enquanto outras crianças com DEA podem possuir extensos 
vocabulários e/ou uma grande habilidade para mimetizar a linguagem oral, mas 
serem deficientes nas habilidades de usar a linguagem para se comunicarem. Por 
exemplo, elas podem saber os nomes de todos os dinossauros e serem capazes 
de imitar toda palavra que você disser, ou repetir comerciais de TV integralmente, 
mas não serem capazes de lhe dizer que seu mingau de aveia está quente demais 
ou o brinquedo específico que elas gostariam que você pegasse da prateleira. 
Ajudar seu filho a desenvolver as habilidades de se comunicar e ser entendido com 
uma diversidade de pessoas será uma parte crítica do programa de seu filho.
 
PRINCíPIO 10: O desenvolvimento de relações sociais é essencial para  
resultados positivos
Se existe um ponto comum que todas as crianças com DEA compartilham é sua 
inabilidade de ter interações sociais adequadas com outras pessoas, especial-
mente com seus colegas com desenvolvimento típico. Uma das metas principais 
da intervenção precoce é ajudar a criança a desenvolver as habilidades que a 
levarão a fazer amigos com as crianças de sua própria idade. Para enfocar essas 
habilidades com sucesso, a intervenção de seu filho deverá incluir: acesso regular 
a colegas normais, situações sociais estruturadas e significativas incorporadas ao 
dia, o uso de brinquedos “sociais” (brinquedos que estimulem e ensinem as inte-
rações sociais apropriadas com os outros, como alternar a vez de jogar), múltiplas 
oportunidades de interações sociais durante o dia em uma variedade de ambien-
tes (casa e comunidade) e uma coleta intensiva de dados para realizar correções 
contínuas no plano. 
 
PRINCíPIO 11: A obtenção de resultados de qualidade não se baseia  
apenas nas horas de atendimento direto
Por muitos anos, os pais de famílias de crianças com DEA assumiram que conse-
guir uma determinada quantidade de horas de atendimento direto seria a chave 
para a obtenção de resultados de qualidade, e mesmo da “cura” do autismo de 
seus filhos. Embora esta seja uma crença comum, a realidade deste fato é ques-
tionável e frequentemente confunde os pais. O mais relevante para a obtenção 
de resultados de qualidade pode ser encontrado nos cinco fatores baseados em 
evidências sugeridos abaixo.

Fator 1:  Intensidade. Quando as crianças são engajadas de modo ativo e apropri-
ado nas rotinas diárias, podemos assumir que a aquisição de habilidades 
está ocorrendo. As crianças pequenas têm maior probabilidade de se en-
gajar em atividades quando as intervenções são realizadas não somente 
por profissionais da Birth to Three, mas pelos membros adultos da família, 
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prestadores de cuidado infantil e outros indivíduos que exerçam um papel 
ativo na vida da criança. Também é importante lembrar que toda criança 
muito pequena requer um amplo tempo de sono e descanso durante o 
dia. Elas simplesmente não estão “disponíveis para o desenvolvimento” no 
mesmo nível de intervenção intensiva das crianças mais velhas.

 
Fator 2:  Fidelidade na realização da intervenção. A seleção de uma “Intervenção 

Estabelecida” não garante que seu filho receberá o tratamento, a menos 
que ele seja implementado corretamente. Certifique-se de questionar os 
prestadores de atendimento quanto a sua experiência com a intervenção, 
como eles determinam se a intervenção está sendo implementada cor-
retamente e quais os planos caso os resultados esperados da intervenção 
não aconteçam.

 
Fator 3:  Validade social das metas. É importante que os objetivos e metas a serem 

atingidos tenham um impacto imediato na qualidade de vida de seu filho. 
Se, por exemplo, uma meta é ensinar as cores a seu filho, haveria uma 
baixa validade social se seu filho aprendesse apenas a nomear as cores 
das contas que ele separou na mesa. A validade social desta meta seria 
muito mais elevada se seu filho fosse capaz de responder a pergunta: 
“Você quer vestir o pijama vermelho ou o azul?”

Fator 4:  Abrangência da intervenção. Novas pesquisas indicam que, se uma 
criança faz progresso em apenas uma área (domínio) do desenvolvimento, 
é improvável que isso cause impacto no progresso em outros domínios. 
Esta descoberta enfatiza a importância de se abordar todas as áreas do 
desenvolvimento do desempenho da criança que recebe atendimento de 
intervenção precoce.

Fator 5:  Tomadas de decisões baseadas em dados. A coleta de dados e as toma-
das de decisões baseadas em resultados constituem a melhor maneira 
de se atingir os resultados que exercem o maior impacto sobre seu filho. 
O acúmulo de atendimentos e horas no programa de seu filho sem uma 
análise cuidadosa e deliberada dos dados comprovou ter efeitos nocivos 
tanto sobre o funcionamento familiar quanto sobre os resultados para a 
criança. O IFSP de seu filho deve ser um reflexo dos resultados positivos 
determinados através da coleta de dados, e não um número arbitrário de 
horas que você deve ter ouvido serem o “padrão ouro”.

Resumindo, a fórmula para se obter resultados de qualidade é

(Intensidade)  X  (Fidelidade)  X  (Validade Social) X (Abrangência)  X   
(Tomadas de Decisões Baseadas em Dados)  =  Resultados de Qualidade

Se qualquer um desses fatores se aproximar de “0’, a soma ou o resultado tam-
bém se aproximarão do zero.
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PRINCíPIO 12: A Transição do programa de intervenção precoce para a 
educação especial na pré-escola e serviços relacionados deve ser bem 
planejada
À medida que seu filho realiza a transição do Birth to Three para o sistema escolar, 
você notará diferenças significativas no modelo de execução do atendimento entre 
os dois sistemas. A mudança geralmente é bastante difícil para as crianças com 
DEA, particularmente porque elas iniciam algo novo e diferente. Por causa disso, é 
essencial que você, sua equipe Birth to Three e sua escola local comecem a plane-
jar a transição de seu filho o mais rápido possível. Ao planejar a transição de seu 
filho, as sugestões a seguir são úteis:

1.   Referência o mais antecipada possível ao distrito escolar local;

2.  Comunicação o mais antecipada possível (com o consentimento dos pais) com 
o distrito escolar local a respeito das forças e necessidades de seu filho;

3.  Compartilhar detalhes com o distrito escolar local a respeito do plano e estraté-
gias atuais do Birth to Three com seu filho que tenham obtido sucesso;

4.  Trabalhar próximo a sua equipe para assegurar que a transição de seu filho 
ocorra com tranquilidade.

Materiais para orientar o processo de planejamento 
do plano de atendimento familiar individualizado para 
crianças com Distúrbios do Espectro do Autismo
O Birth to Three sugere o uso de uma ferramenta para ajudá-lo a identificar e 
comunicar o nível de desempenho de seu filho nas experiências diárias comuns em 
casa e na comunidade. Uma destas ferramentas é chamada Questionário “Sobre 
Seu Filho”, e está incluído no folheto central desta apostila. Ele vai ajudá-lo a identi-
ficar as habilidades que seu filho utiliza atualmente nas atividades e rotinas diárias 
comuns. Ele também ajuda a identificar as habilidades que você gostaria que seu 
filho aprendesse nestas áreas. Mostre-o a seu coordenador de atendimento ou 
equipe IFSP.

Outra ferramenta (na próxima página) é uma lista de verificação para as equipes 
de intervenção precoce para orientar o processo de planejamento IFSP para crian-
ças com DEA, a fim de apoiar a realização de atendimentos que sejam abrangen-
tes, individualizados, baseados em evidências e de intensidade suficiente:



Perguntas para orientar o plano de atendimento familiar individualizado  
Processo de planejamento para crianças com Distúrbios do Espectro  
do Autismo

PERGuNTA RESPOSTA
1.  Foram utilizadas estratégias de avaliação utilizadas para documentar  

as necessidades da criança e da família no IFSP, que são:

    a)  Específicas (observáveis, mensuráveis e valorizadas pelos  
membros adultos da família). SIM NÃO

    b)  Funcionais (relacionadas a habilidades específicas que ajudam  
a criança a acessar a vida diária)? SIM NÃO

2. Existem estratégias baseadas em evidências que:

    a) abordem cada área de necessidade identificada pela equipe? SIM NÃO

    b)  incluam resultados funcionais que abordem as características 
definidoras do DEA (comunicação, habilidades sociais e  
problemas comportamentais)?

SIM NÃO

    c)  abordem especificamente o sucesso da criança e da família  
nas rotinas diárias (ex.: vestir-se, alimentar-se, hora de dormir, 
passeios na comunidade, etc.)?

SIM NÃO

    d)  incluam especificamente equipar os membros da família com 
as informações e habilidades necessárias para proporcionar 
consistência na intervenção quando os atendentes de intervenção 
precoce não estiverem presentes?

SIM NÃO

3.  A equipe de IFSP pensou com cuidado as seguintes  
considerações da disponibilidade da criança em termos  
de desenvolvimento para a intervenção e das dinâmicas  
familiares e recursos disponíveis:

     a)  Que atendimentos de intervenção precoce são necessário para 
implementar as práticas baseadas em evidências? SIM NÃO

     b) Quem realizará estes atendimentos? SIM NÃO

     c) Onde os atendimentos serão realizados? SIM NÃO

     d) Quando e com que frequência ocorrerão os atendimentos? SIM NÃO

     e) Quais fontes de custeio disponíveis serão acessadas? SIM NÃO

4.  Os atendentes propostos são fluentes nas práticas baseadas  
em evidência a serem utilizadas? Caso não sejam, que planos 
serão aplicados para fornecer treinamento, supervisão ou  
acompanhamento 

SIM NÃO

5.  Existe um plano a ser aplicado em que múltiplos atendentes, 
se utilizados, se encontrem com frequência para se comunicar, 
planejar atendimentos logicamente consistentes e revisar o 
progresso?  

SIM NÃO

6.  As estratégias planejadas incluem um sistema de coleta de dados 
e orientações claras para tomada de decisões relacionados à 
continuação ou modificação do plano que resultará no progresso 
em direção aos resultados da criança e da família?

SIM NÃO
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Tratamentos alternativos ou complementares
Existe uma grande quantidade de informações disponíveis atualmente sobre op-
ções de tratamento para crianças com DEA. Além das intervenções baseadas em 
evidências anteriormente destacadas nesta Orientação, existem outras que caem 
em uma categoria de intervenções fisiológicas e/ou físicas. Elas geralmente são 
chamadas de tratamentos alternativos ou complementares. Estas intervenções são 
vistas como um acréscimo aos atendimentos existentes fornecidos e apoiados pelo 
Sistema Birth to Three. Embora o Sistema Birth to Three não forneça estes serviços 
nem cubra seus custos, um coordenador de atendimento pode auxiliar uma família 
para reunir as informações necessárias sobre estas opções de tratamento. 

Algumas das preocupações que os atendentes, bem como das famílias,  
expressaram quanto a estes tratamentos incluem:

1.  Há uma falta de pesquisas e documentações científicas sobre a eficácia ou  
os potenciais efeitos colaterais (físicos e emocionais) que podem resultar do 
tratamento;

2.  existem tendências para que algumas intervenções tenham um foco muito lim-
itado, ou que afirmem que a intervenção irá afetar todas as áreas do  
desenvolvimento;

3.  o impacto financeiro sobre as famílias que buscam tratamento é significativo.  
A maioria dos tratamentos não é reembolsável pelo seguro saúde ou, se forem, 
a cobertura é muito pequena;

4.  há uma dificuldade em se encontrar especialistas qualificados para ajudar a 
implementar e supervisionar o tratamento; 

5.  a família poderá ter expectativas irreais e falsas quanto ao resultado da  
intervenção.

As famílias precisam adquirir o maior número possível de informações antes de 
decidir utilizar qualquer um destes tratamentos. É essencial que estes tratamentos 
sejam realizados sob a orientação de especialistas médicos ou terapeutas quali-
ficados com experiência em DEA. Estes especialistas também podem ser úteis no 
fornecimento de informações sobre a eficácia do tratamento com base em outras 
pessoas que tratam. Com qualquer novo tratamento de intervenção, a família 
deve estabelecer metas e objetivos específicos e deve concordar com o atendente 
quanto a uma maneira clara de mensurar o sucesso. Se o tratamento não estiver 
funcionando, ele deverá ser modificado ou descontinuado, não importando o quão 
convencido o atendente esteja de que ele deverá funcionar ou a experiência de 
outras pessoas. As famílias precisam ter em mente que a participação em trata-
mentos alternativos é muito desafiadora, e que elas precisarão de apoio frequente 
e contínuo para implementar o tratamento, bem como para coletar dados para 
mensurar sua eficácia. Em muitos casos, os tratamentos alternativos envolvem uma 
mudança no estilo de vida da família. Não existem “soluções fáceis” e, portanto, os 
tratamentos requerem supervisão e ajustes contínuos, bem como o compromisso 
da família. O mais importante em termos de determinar se um tratamento é eficaz 
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é que é essencial participar em um de cada vez. A intervenção com múltiplos trata-
mentos não permitirá a avaliação de qual tratamento realmente obteve sucesso.

Para auxiliar os pais e atendentes na avaliação de diferentes tratamentos alternati-
vos ou complementares, segue abaixo uma lista de orientações criada pelo Dr. B.J. 
Freeman em seu trabalho “Diagnosis of the Syndrome of Autism: Questions Parents 
Ask”. Autism Society of America, 1993 

Princípios para avaliar estes tratamentos de autismo

1.  Aborde cada novo tratamento com um ceticismo esperançoso. Lembre-se de 
que a meta de qualquer tratamento deve ser ajudar a pessoa a se tornar um 
membro totalmente funcional da sociedade.

2.  Tenha cuidado com qualquer programa ou técnica que se anuncia como eficaz 
ou desejável para todas as pessoas com autismo.

3.  Tenha cuidado com qualquer programa que impeça a individualização e tenha  
o potencial de resultar em decisões ruins sobre programas.

4.  Lembre-se de que qualquer tratamento representa uma entre várias opções 
para uma pessoa com autismo.

5.  Lembre-se de que o tratamento deve sempre depender das informações de 
avaliação individual que o indiquem como uma escolha apropriada para uma 
determinada criança.

6.  Observe que nenhum novo tratamento deve ser implementado até que os pro-
ponentes possam especificar os procedimentos de avaliação necessários para 
determinar se ele será apropriado para um indivíduo com autismo.

7.  Perceba que o debate sobre o uso de diversas técnicas geralmente se reduz a 
argumentos superficiais sobre quem está certo, quem é moral ou ético e quem 
é o verdadeiro defensor da criança. Isso pode conduzir a resultados diretamente 
opostos aos esperados.

8.  Lembre-se de que é frequente que novos tratamentos não tenham validade 
científica.

Perguntas a serem feitas sobre tratamentos específicos:

1. O tratamento vai resultar em danos à criança?

2. Como a falha do tratamento afetará a criança e a família?

3. O tratamento foi cientificamente validado?

4. Existem procedimentos de avaliação especificados?

5. Como saberemos se o tratamento está funcionando? 

6.  Como o tratamento será integrado ao programa atual da criança?  
Não se entusiasme com certos tratamentos que ignoram o currículo  
funcional e as habilidades sociais e de brincar.(45)
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Recursos da Internet sobre tratamentos alternativos ou complementares
As classificações entre parênteses ( ) indicam se se trata de um recurso para  
múltiplos tratamentos ou de um tratamento específico.

   American Music Therapy Association 
www.musictherapy.org (Terapia Musical)

  Autism Network for Dietary Intervention (ANDI)
  www.autismNDI.com (Dieta)

  Autism Research Institute (ARI)
  http://www.autism.com/ari (Múltiplo)

  Autism Speaks
   www.autismspeaks.com/whattodo/treatments_non_standard.php  

(múltiplo) Autism Treatment Checklist (ATEC). Esta lista foi desenvolvida  
pelo Autism Research Institute como uma ferramenta de avaliação on  
line para auxiliar na avaliação de diferentes abordagens de tratamento.

  www.healing-arts.org/children/ATEC.htm (Múltiplo)

  Center for Visual Management
  www.autisticvision.com (Visão)

  Gerlach, E. (2000).  
  Autism Treatment Guide.  
  Arlington, TX: Future Horizons Press.

  Lewis, L. (2011).  
  Special Diets for Special Kids Volumes 1 and 2.  
  Arlington, TX: Future Horizons, Press.

  The Padula Institute of Vision
  www.padulainstitute.com (Visão)

  Society for Auditory Intervention Techniques (SAIT)
  www.berardaitwebsite.com (Integração Auditiva)

  The upledger Institute
  http://upledger.com/ (Terapia Sacro-Craniana)
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Apoio às famílias
As crianças com DEA apresentam desafios únicas para suas famílias. Nenhuma 
família com filhos com DEA requer o mesmo suporte que outra, e geralmente  
a necessidade de suporte muda com o tempo. As metas de apoio à família no  
IFSP geralmente são tão importantes quando as metas de desenvolvimento  
da criança. Do mesmo modo, essas metas devem ser avaliadas ao longo do 
tempo e alteradas para refletir as necessidades da criança e da família. Os pais  
compartilharam que sua necessidade de apoio é bastante significativa durante o 
tempo em que seus filhos foram receberam o primeiro diagnóstico de DEA O IFSP 
deve refletir uma grande variedade de resultados de apoio à família. 

O IFSP deve refletir uma grande variedade de resultados de apoio à família. 

Eles podem incluir

1. A necessidade de informações sobre DEA e as filosofias de intervenção;

2. Oportunidades de conversar com outros pais de crianças com DEA;

3. Grupos de apoio para pais de crianças com DEA;

4.  Treinamento sobre como ensinar a seu filho novas habilidades ou estratégias 
para integrar a intervenção da criança nas rotinas diárias;

5. Identificar opções apropriadas de cuidado infantil ou assistência temporária;

6. Apoio de aconselhamento profissional;

7. Apoio e informações para os irmãos da criança com DEA;

8. Apoio e informações para outros membros da família;

9.  Apoio para que as famílias desenvolvam habilidades de defesa de seu filho 
com DEA.

10.  Apoio no momento de transição de saída do Sistema Birth to Three ou outras 
transições por que a família precise passar

. 
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Organizações 
The Autism Research Institute (ARI)
4182 Adams Avenue
San Diego, CA 92116
Voice 619-281-7165
Fax 679-563-6840
www.autism.com/ari 

Autism Society of America
4340 East-West Highway, Suite 350
Bethesda, MD 20814
800-3-autism
www.autism-society.org 

Autism Speaks
East 33rd Street
4th Floor
New York, NY 10016
212-252-8584
www.autismspeaks.org 

Connecticut Autism Society (ASCONN)
101 North Plains Industrial Rd. Suite 1
Wallingford, CT 06492
888-453-4975 
www.asconn.org 

Connecticut Autism Spectrum  
Resource Center (ASRC)
101 North Plains Industrial Road Harvest 
Park, Bldg. A
Wallingford, CT 06492
203-265-7717
www.ct-asrc.org 

CT FEAT – CT Families for  
Effective Autism Treatment
P.O. Box 370352 
West Hartford, CT 06137-0352 
860-571-3888
www.ctfeat.org 

Connecticut Parent Advocacy  
Center (CPAC)
338 Main Street
Niantic CT 06357
860-739-3089 V/TDD 
Toll Free 1-800-445-CPAC
www.cpac-inc.org 

Connecticut Family Support Network
Statewide Coordinator: Jennifer Carroll
877- 376-2329 or jtcarroll@cox.net
www.ctfsc.org/pages/ct-family- 
support-network.php 

National Autism Center
May Institute 
41 Pacella Park Drive
Randolph, MA 02368
877-313-3833
www.nationalautismcenter.org 

National Early Childhood Technical  
Assistance Center
Campus Box 8040, UNC-CH
Chapel Hill, NC 27599-8040
919-962-2001
www.nectac.org/topics/autism/autism. 
asp 

PATH (Parents Available to Help)
Includes Parent-to-Parent  
and Family Voices
P.O.Box 117
Northford, CT 06472
800-399-7284
www.pathct.org 

State Education Resource Center 
(SERC)
25 Industrial Park Road
Middletown, CT 06457-1520
800-842-8678
www.ctserc.org 
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Perguntas frequentes dos pais 
1. P.    Meu filho não foi avaliado quanto a DEA. O Sistema Birth  to Three 

pagará por uma avaliação?

 R.  Se seu filho ainda não tiver sido avaliado quanto a DEA e a triagem indicar 
que se trata de uma criança em risco, o Birth to Three oferecerá uma 
avaliação por um programa específico de autismo ou seu programa geral 
Birth to Three. O programa também pode fornecer um diagnóstico DSM-IV 
se for necessário para cobrança de seguro ou outras finalidades. Todas 
essas avaliações são oferecidas sem custos para os pais. Se você preferir 
procurar uma avaliação fora de nossa rede de programas, o custo não 
será de responsabilidade do Birth to Three.

2. P.   Nosso filho de 17 meses passou por uma triagem de autismo como 
parte de sua avaliação inicial no Birth to Three, e o programa geral 
Birth to Three gostaria que outros testes fossem realizados por um 
programa específico de autismo. Nós reconhecemos que ele tem 
retardos e é diferentes de outras crianças de dois anos, mas achamos 
que ele é pequeno demais para ser levado a um especialista para um 
diagnóstico. Nós preferimos esperar mais um ano para ver como ele se 
desenvolve. Há algum problema em esperar?

 R.  A família precisa tomar a decisão que considerar mais confortável. O mais 
importante é que você e sua equipe estejam discutindo as necessidades 
individuais de seu filho e desenvolvendo um plano para abordar estes 
desafios. Os outros testes realizados por um programa específico de au-
tismo ocorreriam em sua casa e mostrariam um quadro mais preciso das 
necessidades de desenvolvimento de seu filho; porém, isso não quer dizer 
que vocês precisem receber os serviços Birth to Three de um programa es-
pecífico de autismo ou receber serviços mais frequentes do que desejam. 
Caso a avaliação pelo programa específico de autismo indique que seu 
filho tem um distúrbio do espectro do autismo, as pesquisas são muito 
claras ao afirmar que a intervenção deve começar o mais breve possível 
para obter o maior sucesso.  

3. P.    Meu filho foi diagnosticado por um especialista na área que não mora 
em Connecticut. Durante a avaliação, ele recomendou que contratás-
semos um consultor de fora do Sistema Birth to Three para nos orientar 
sobre o atendimento para meu filho. O Birth to Three pagará por isso?

 R.  Não, os programas Birth to Three em Connecticut não são obrigados a 
contratar consultores externos. Se um programa geral percebe que o 
sistema não possui o conhecimento especializado que vocês estão  
procurando para prestar atendimento a seu filho, será recomendado  
que você se inscrevam em um dos programas específicos de autismo.
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4. P.  A intervenção precoce pode curar o DEA?

 R.  Não existe nenhum tratamento nacionalmente aceito que afirme curar  
o DEA. As pesquisas realmente indicam, entretanto, que com uma inter-
venção precoce e eficaz, muitas crianças realizam ganhos substanciais 
e ingressam na pré-escola em turmas de educação regular, com ou sem 
níveis variados de apoio. 

5. P.  Quem é qualificado para trabalhar com crianças com DEA?

 R.     Não existe uma credencial ou disciplina específica que qualifique uma 
pessoa para trabalhar com crianças com DEA. Achamos que a complexi-
dade de comportamentos e necessidades das crianças com DEA geral-
mente requerem uma equipe de pessoas que trabalhem com a família. 
Os membros da equipe podem ter qualquer uma das qualificações a 
seguir: um pedagogo especializado na primeira infância, um assistente ou 
associado de intervenção precoce, um patologista do discurso/linguagem, 
um terapeuta ocupacional, um psicólogo ou um Analista de Comporta-
mento Certificado pelo Conselho, e um assistente social. É importante que 
os membros da equipe tenham um treinamento e experiência adequados 
no trabalho com crianças com DEA

. 

6. P.   O Sistema Birth to Three vai fornecer um programa de ensino por  
tentativas discretas para meu filho?

 R.   SSim. O ensino por tentativas discretas é uma técnica de intervenção 
baseada em evidências, usada dentro de uma estrutura de análise com-
portamental aplicada. Seu prestador de serviços Birth to Three vai ajudá-lo 
a implementar o ensino por tentativas discretas se for determinado que 
isso seja apropriado com base nas necessidades de seu filho, e que isso 
seja identificado como uma estratégia no IFSP. Geralmente, este será um 
componente do IFSP que também inclui oportunidades para a general-
ização das habilidades em outros cenários, iniciando a comunicação e a 
interação social com crianças da mesma idade.

7. P.   Meu filho não está recebendo horas de atendimento suficientes porque 
temos uma reunião de equipe por mês. Existe alguma maneira de 
pararmos com as reuniões de equipe para que ele possa receber mais 
atendimentos?

 R.   O padrão exato de atendimento que tem a concordância de sua família 
e de seu coordenador de atendimento é parte do processo IFSP. O IFSP 
enfoca o que é importante para vocês enquanto seu filho se desenvolve. 
A consideração deste diálogo em termos de horas que a equipe Birth to 
Three está trabalhando com seu filho pode ser um obstáculo para a desc-
oberta das melhores maneiras para que o Birth to Three e sua família pos-
sam trabalhar juntos, a fim de atingir os resultados que são importantes 
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para vocês. A ideia não é receber horas de atendimento, mas realizar 
progresso em direção aos resultados que vocês identificaram. Sua família 
e o Birth to Three precisam encontrar um equilíbrio, usando o tempo das 
reuniões para garantir a fidelidade das intervenções que funcionam bem 
para seu filho e sua família, e para tomar decisões baseadas em dados. 

8. P.   O Sistema Birth to Three pagará por uma terapia alternativa para meu 
filho, como o treinamento auditivo, a terapia da visão ou a terapia 
sacro-craniana?

 R.  Não. O Sistema Birth to Three auxilia famílias a encontrar informações e 
recursos sobre tratamentos alternativos ou complementares. Geralmente, 
estes tratamentos são considerados como intervenções médicas, que 
não são cobertas por nosso sistema ou não foram estabelecidas como 
intervenções com bases científicas pelo Centro Nacional de Autismo. 

9. P.   O que devo fazer se não ficar satisfeito com o progresso ou o programa 
de meu filho?

 R.   Se possível, você deverá dirigir suas preocupações sobre os programas 
de seu filho ao coordenador de atendimento. Esta é a pessoa com maior 
familiaridade com você, seu filho, seu IFSP e os atendimentos que estão 
sendo prestados. Se você já fez isso ou se sentir que esta não é uma 
opção viável, você deve entrar em contato com o diretor do programa que 
lhe presta atendimento. Além disso, você pode entrar em contato com o 
Telefone de Apoio do Birth to Three (866-888-4188) ou a Coordenação de 
Relações com a Família (860) 418-6136 para expressar suas preocupa-
ções. O Coordenador de Relações com a Família pode ajudá-lo a resolver 
o problema com seu prestador de atendimento e vai informá-lo sobre as 
maneiras de realizar uma queixa formal, se você preferir. O Sistema Birth 
to Three também oferece uma mediação formal de diferenças entre as 
famílias e os atendentes, ou a opção de uma audiência com um ouvidor 
imparcial. Seus direitos a este processo estão explicados no Manual da 
Família: O Guia II de Orientação sobre serviços, bem como a apostila 
intitulada “Direitos dos Pais Sob IDEA Parte C”. Você pode solicitar a seu 
coordenador de atendimento uma cópia de qualquer um deles a qualquer 
momento, e ambos serão postados no site do Birth to Three em www.
birth23.org/Especially for Families.
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10. P.   E se eu desejar serviços prestados por um programa ou atendente 
específicos que não sejam afiliados ao Sistema Birth to Three de  
Connecticut?

  R.    Seu programa Birth to Three é obrigado a fornecer a seu filho e sua família 
serviços apropriados, elaborados individualmente e baseados em evidên-
cias, que abordem as necessidades de seu filho e sejam elaborados para 
oferecer benefícios de desenvolvimento. O programa pode preferir usar 
seu próprio pessoal ou pessoal terceirizado para prestar estes serviços. 
A decisão de quem utilizar ou quanto pagar cabe ao programa. Se você 
contratou um terceiro que gostaria que fosse utilizado pelo programa, 
você pode fazer essa sugestão. Porém, a decisão final cabe ao programa.

11. P.   O que acontecerá a meu filho quando ele completar três anos de idade 
e não receber mais o atendimento do Sistema Birth to Three?

 R.   Todos os distritos escolares de Connecticut devem fornecer um programa 
apropriado às crianças e jovens de 3 a 21 anos de idade que necess-
item de educação especial e serviços relacionados. Para garantir que as 
crianças recebam o atendimento e o apoio ao completarem três anos, o 
planejamento e a comunicação são iniciados seis meses antes da criança 
fazer três anos. A criança será encaminhada ao distrito escolar local e 
será marcada uma reunião para analisar os atendimentos e o progresso 
da criança. A Equipe de Planejamento e Colocação da escola decidirá 
se serão necessárias avaliações adicionais para determinar se a criança 
é elegível para os serviços do distrito escolar. Diferentemente do Birth to 
Three, um diagnóstico DSM-IV de autismo não garante que a criança seja 
elegível para a educação especial. Nem o diagnóstico DSM-IV e nem o 
fato de que uma avaliação do Birth to Three tenham determinado que seu 
filho se encaixa na classificação de autismo sob o IDEA significam que o 
distrito escolar concordará automaticamente que seu filho requer educa-
ção especial e os serviços a ela relacionados.

12. P.   Posso sair para resolver coisas na rua enquanto a equipe Birth to Three 
estiver em minha casa?

 R.   Não, você e o atendente de seu filho devem permanecer em casa durante 
todo o tempo em que os serviços estiverem sendo prestados. Você é uma 
parte importante da equipe de seu filho, e é crítico que você entenda e 
participe de cada sessão em sua casa. Você vai precisar entender no que 
seu filho está trabalhando para que, quando a equipe não estiver em sua 
casa, você se sinta confortável para integrar as estratégias em que eles 
estão trabalhando em suas rotinas diárias. É compreensível que você, 
periodicamente, precise cuidar de seus outros filhos, atender o telefone ou 
retirar-se da sessão por algum outro motivo. Nós pedimos que você esteja 
sempre próximo, capaz de escutar a sessão. 
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13. P.   A ideia de ter estranhos em minha casa me parece desconfortável. Eu 
preciso preparar o almoço para a equipe B23 se eles vierem no horário 
do almoço? Eu preciso limpar e arrumar a casa antes deles chegarem? 
Eu sinto como se toda a minha família tivesse que se comportar da 
melhor maneira possível enquanto eles estiverem aqui.

  R.  É bastante natural sentir-se desconfortável tendo um grupo de estranhos 
entrando em sua casa por longos períodos de tempo. Quando os aten-
dimentos começarem, seu coordenador de atendimento e o resto de sua 
equipe irão conversar com você sobre suas expectativas. Eles explicarão 
como será o tempo que eles passarão em sua casa. Eles não esperam ser 
alimentados, nem querem que você limpe e arrume a casa antes que eles 
cheguem. Conforme você for se familiarizando com sua equipe, as coisas 
vão se tornar mais confortáveis para você e sua família, mas o descon-
forto nunca vai desaparecer totalmente. Seus atendentes Birth to Three 
não são exatamente hóspedes, conhecidos ou amigos. Porém, o relacio-
namento que você tem com eles vai se tornar muito importante para você 
e seu filho. Considere-os “profissionais amigos” que trabalham com você 
em sua casa para ajudar seu filho a desenvolver seu melhor potencial.  

14. P.   Quem, eu? Como vocês esperam que eu pratique fonoaudiologia, por 
exemplo, se eu não tenho treinamento como fonoaudiólogo? Eu me 
sinto tão inadequado em meio a essa equipe profissional altamente 
treinada. 

 R.   Todos os que trabalham no Birth to Three, incluindo os patologistas do  
discurso e da linguagem, possuem experiência em suas especialidades, 
mas você é o especialista em seu filho e na vida dele. O papel do tera-
peuta é ensinar a você maneiras de ajudar seu filho a crescer e se desen-
volver. As pesquisas mostram que a prática que você realiza com seu filho 
durante suas rotinas diárias terão, no final, o maior impacto sobre o fato 
de seu filho atingir as metas que você e sua equipe escolheram.
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Acompanhamento médico para crianças com  
diagnóstico de DEA
Estas informações são incluídas para ajudá-lo a saber o que esperar no decurso 
do acompanhamento médico de crianças com DEA. Elas poderão proporcionar 
orientações sobre que tipos de perguntas fazer para entender e melhorar o acom-
panhamento médico.

É importante incluir os seguintes aspectos em qualquer histórico familiar ou de 
desenvolvimento:

•	 o	nível	de	habilidades	de	desenvolvimento	obtido

•	 	se	houve	alguma	regressão	no	desenvolvimento	da	habilidade,	especialmente	
nas áreas de habilidades social ou de linguagem

•	 uma	descrição	da	qualidade	dos	relacionamentos	e	das	brincadeiras	da	criança	
•	 comportamento	incomum	para	comer	ou	ser	alimentado	
•	 comportamentos	incomuns	que	incluam	estereotipias	motoras
•	 sensibilidades	ou	reações	sensoriais	incomuns
•	 	histórico	de	eventos	médicos,	como	traumatismo	craniano,	infecções,	dificul-

dades no nascimento
•	 histórico	de	episódios	de	ausência	ou	convulsões
•	 histórico	de	infecções	nos	ouvidos,	problemas	gastrintestinais	ou	alergias
•	 	histórico	familiar	de	DEA,	deficiências	intelectuais,	Transtorno	do	Déficit	de	 

Atenção e Hiperatividade (TDAH), deficiências de aprendizagem, Síndrome  
do X Frágil, Esclerose Tuberosa, distúrbios de ansiedade ou depressão ou  
deficiência auditiva.

Todos os encaminhamentos para médicos especialistas deverão ser feitos através 
do principal atendente de cuidados de saúde da criança. O acompanhamento 
médico é muito específico para o perfil e as necessidades únicas da criança e da 
família.

•	 	Avaliação	auditiva,	incluindo	Resposta	Evocada	do	Tronco	Cerebral	(BERA)	se	a	
criança não puder ser testada de outra maneira

•	 Hemograma	Completo

•	 Teste	de	nível	de	chumbo

•	 Exame	dermatológico/	de	pele	para	descarte	da	esclerose	tuberosa

•	 	Teste	do	X	frágil	na	presença	de	atrasos	de	desenvolvimento	significativos,	e	
se a família da mãe apresentar um histórico de deficiências de aprendizagem, 
deficiências intelectuais ou distúrbios de atenção

•	 	Teste	genético	(avaliação	cromossômica)	na	presença	de	atrasos	significativos	
de desenvolvimento, características faciais ou corporais incomuns ou histórico 
familiar de DEA
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•	 	Encaminhamento	para	avaliação	neurológica	na	presença	de	episódios	de	
ausência, convulsões e regressão intelectual. Isso deverá incluir avaliações da 
circunferência	craniana,	tônus	muscular	e	assimetrias	motoras.	O	neurologista	
poderá pedir um eletroencefalograma de 24 horas, caso haja privação de sono, 
ou um exame de imagem por ressonância magnética se o eletroencefalograma 
for anormal 

•	 	Encaminhamento	para	um	gastroenterologista	na	presença	de	histórico	de	
distúrbios	gastrointestinais,	como	diarreia	crônica,	vômitos,	constipação	ou	dores	
abdominais.

•	 	Encaminhamento	para	um	alergista	caso	haja	um	histórico	significativo	de	aler-
gias a alimentos ou eczemas na criança, ou um histórico da criança ou familiar 
muito forte de doenças alérgicas

•	 	Encaminhamento	para	um	nutricionista	para	a	supervisão	da	dieta	de	“elimina-
ção”, caso seja diagnosticada uma alergia a alimento. 

As terapias dietéticas envolvem mais comumente a eliminação dos produtos 
contendo leite ou trigo da dieta. Sugere-se que algumas crianças pequenas com 
autismo sejam alérgicas ao leite e/ou trigo, e que a eliminação destes alimentos 
da dieta pode resultar em uma melhora dos sintomas do autismo. A maior parte 
da literatura enfoca a eliminação do leite de vaca ou da caseína e/ou dos produtos 
contendo trigo ou glúten. Se forem documentadas alergias alimentares, a criança 
deverá ser tratada com métodos padrão de teste de alergia, incluindo dietas de 
eliminação. Como as crianças com DEA geralmente ingerem apenas um número 
muito pequeno de alimentos, é importante que um nutricionista seja consultado 
antes de se iniciar qualquer terapia dietética, pois pode-se estar eliminando a 
única fonte de nutrientes importantes para a criança. 
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Outros recursos familiares
Livros escritos por membros famili-
ares e indivíduos com autismo

Barron, J & Barron, S. (2002). There’s  
a Boy in Here. Arlington, TX: Future  
Horizons, Inc. 

Cutler, E. (2004) Thorn in My Pocket: 
Temple Grandin’s Mother Tells the 
Family Story. Arlington, TX: Future  
Horizons, Inc.

Garvin, E., (2010) How to be a Sister:  
A Love Story with a Twist of Autism. 
New York, NY: The Experiment, LLC.

Gill, Barbara (1997) Changed by a 
Child: Companion Notes for Parents 
of a Child with a Disability. New York: 
Doubleday.

Grandin, T. (2010). Thinking in Pictures: 
My Life with Autism (Expanded Edition).  
Arlington, TX: Future Horizons, Inc.

Grandin, T. and Scariano, M. (2008). 
The Way I See It: A Personal Look at 
Autism and Aspergers. Arlington, TX: 
Future Horizons, Inc.

Grandin, T. (1986). Emergence: Labeled 
Autistic. Norvato, CA: Arena Press

Kephart, B. (1999). A Slant of Sun One 
Child’s Courage New York: W.W. Norton

Karasik, P. and Karasik, J. (2003) The 
Ride Together: A Brother and Sister’s 
Memoir of Autism in the Family. New 
York, NY: Washington Square press.

 

Maurice, C. (1994). Let Me Hear Your 
Voice. New York: Random House, Inc.

Notbohm, E. (2005) Ten Things Every 
Child with Autism Wishes You Knew. 
Arlington, TX: Future Horizons, Inc.

Osteen, M., (2010) One of us: A Family’s 
Life with Autism. Columbia and London:  
University of Missouri Press

Schulze, C.B., (1993). When Snow Turns 
to Rain: One Family’s Struggle to Solve 
the Riddle of Autism. Rockville, MD: 
Woodbine.

Stehl, A., (1997). The Sound of a 
Miracle. New York: Avon Books.

Williams, D., (1999). Nobody Nowhere: 
The Extraordinary Autobiography Of 
An Autistic. London: Jessica Kingsley 
Publishing 

Williams, D., (1994). Somebody’s  
Somewhere: Breaking Free From  
the World of Autism. New York:  
Three Rivers Press.
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Livros para crianças

Amenta, C.A., (1992). Russell is Extra 
Special A Book about Autism for  
Children. New York, NY: Magination 
Press.

Bleach, F. (2001). Everybody is  
Different: A Book for Young People 
Who Have Brothers or Sisters with 
Autism. London: The National Autistic 
Society

Brown, T., (1984). Someone Special Just 
Like You. New York, NY: Holt & Co.

Elder, J., (2005) Different Like Me: My 
Book of Autism Heroes. London and  
Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers

Gaynor, K. (2009) A Friend Like Simon. 
Dublin, Ireland: Special Stories  
Publishing

Katz, I. & Rituo, E. (1993). Joey and Sam. 
Northridge, CA: Real Life Story Books.

Lears, Laurie, (1998). Ian’s Walk, A Story 
about Autism. North Carolina Book-
store.

Martin, Ann (1990). The Baby Sitter 
Club: Kristy and the Secret of Susan. 
NY: Scholastic, Inc.

Messner, A.B., (1996) Captain Tommy. 
Stratham, NH: Potential Unlimited 
Publishing. 

Shally, C., (2007). Since We’re Friends: 
An Autism Picture Book. Centerton, 
Arkansas: Awaken Specialty press

Tourville, A.D., (2010) My Friend Has 
Autism. Mankato, MN: Coughlan  
Publishing

Vídeos na Internet

Autism Internet Modules –  
Desenvolvidos pelo Ohio Center for 
autism and Low Incidence, em parceria 
com outras quatro organizações.  
www.autisminternetmodules.org 

Biblioteca em vídeo Autism Key 
www.autismkey.com/autism_videos 

Glossário em Vídeo Autism Speaksy
www.autismspeaks.org/video/glossary.
php Vídeos Autism Speaks
www.autismspeaks.org/video/index.
php 

Tutoriais de ensino na Internet Rethink 
Autism. Requer pagamento de taxa 
mensal www.RethinkAutism.com 
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Glossário de termos

TERMO DEFINIÇÃO

Comunicação Aumentativa 
e Alternativa

Usa uma forma de comunicação diferente do discurso, 
como a linguagem de sinais, gestos naturais, figuras ou 
símbolos

Pacote Antecedente Inclui os vários tipos de estímulos, físicos, visuais e verbais 
e como eles são usados

Treinamento por Tentativas 
Discretas

Quebra as habilidades nas menores etapas possíveis, 
ensinando cada passo de modo intensivo até que seja 
dominado e fornecendo muita repetição e reforço

Domínios Áreas do desenvolvimento como comunicação, motora, 
comportamental, cognitiva e social/emocional

Práticas baseadas em 
evidências

Intervenções para as quais as pesquisas tenham fornecido 
evidências de eficácia 

Fidelidade Usar um método específico exatamente segundo seu uso 
planejado.

IFSP Um plano escrito descrevendo os resultados que você 
deseja para seu filho e sua família e os serviços e apoios 
usados para se atingir estes resultados.

Ensino Incidental Uma forma estruturada de apresentar oportunidades de 
aprendizagem no ambiente natural da criança, usando a 
motivação natural da criança e reforçadores.

Atenção Conjunta Quando duas pessoas estão interessadas na mesma 
coisa.

Modelagem Mostrar a alguém como a atividade ou comportamento 
deve ser

Suportes Comporta-men-
tais Positivos

Abordagem que enfatiza a prevenção de comportamentos 
negativos e a diminuição de quaisquer comportamentos 
ocorrentes desta natureza pela análise de seu funciona-
mento e uso exclusivo de abordagens positivas.

Treinamento de Parceiros Outras crianças podem ser ensinadas como iniciar 
brincadeiras com crianças com DEA através do compar-
tilhamento, da oferta de ajuda, da sugestão de ideias de 
brincadeiras e da demonstração de afeto.

Treinamento de Resposta 
Controlada

Uma forma de Análise do Comportamento Aplicado, este 
treinamento enfoca áreas críticas do desenvolvimento da 
criança, como motivação, resposta a múltiplos estímulos, 
auto-gerenciamento e iniciativas sociais. 

Cronogramas Visuais Um cronograma visual diário ou semanal que utiliza figu-
ras ou objetos pode informar a criança das atividades que 
irão ocorrer e em que sequência. 
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