
Avaliação
Integrativa



A Avaliação Integrativa é indicada para crianças que precisam 
de uma visão  global quanto ao atraso do desenvolvimento; é 
composta por uma Equipe Multidisciplinar com 4 a 5 
SURVVLRQDLV��)RQRDXGLµORJD��)LVLRWHUDSHXWD��7HUDSHXWD�
2FXSDFLRQDO��1HXURSVLFRSHGDJRJD�H�0«GLFD�SHGLDWUD���do qual 
terão um olhar integrado sobre os testes e estímulos 
aplicados na avaliação.

Conversa com 
D�)DP¯OLD��HQYLR�
de contrato e 
pré perguntas

Avaliação do 
SHUO��H�

questionários 
com o Pediatra
�7HOH�FRQVXOWD�

Avaliação da 
Criança com todos 
RV�SURVVLRQDLV��

ao mesmo 
momento para 
gerar parecer

Discussão com 
RV�SURVVLRQDLV�H�

montagem do 
UHODWµULR

Devolutiva com a 
IDP¯OLD��FRP�XPD�
GDV�SURVVLRQDLV

Abaixo, descrevemos as etapas que compõe o 
processo da Avaliação Integrativa:



Observações:
Tópico 1
Conversa com a família sobre a demanda de encaminhamento, 
explicação do processo  e envio do questionário inicial para ser 
respondido pelos pais, como também o contrato da prestação 
de serviços.

Tópico 2
A Teleconsulta será agendada no melhor horário dos 
responsáveis e tem duração média de 1 hora.

Tópico 3 
Na consulta presencial a avaliação da criança será pela equipe 
multidisciplinar;  sendo eleito um coordenador da avaliação, 
para interagir e iniciar os comandos dos testes e observações .
A Criança deverá vestir roupas confortáveis, levar um alimento 
que goste e algum reforçador caso tenha. 
A avaliação da Equipe Multidisciplinar será de forma qualitativa 
através da Técnica do Brincar livre como também , quantitativa 
quando houver necessidade de uso de técnicas estruturadas e 
demais instrumentos avaliativos.

Tópico 4
A estruturação da devolutiva (discussões da equipe e 
elaboração de relatório).

Tópico 5
Faremos um agendamento para a devolutiva posterior a 
avaliação presencial,  com tempo médio de 10 dias úteis e será 
feita por um dos integrantes da equipe multidisciplinar.



Conheça um pouco a nossa
Equipe Avaliativa Multidisciplinar:
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Dra. Mayara Lima
Terapeuta Ocupacional
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Especialista em Autismo
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Dra. Renata Rego Lima
Fisioterapeuta
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