
 
 

 

AVALIAÇÃO ALIMENTAR 

 

A Avaliação Alimentar é indicada para crianças com seletividade alimentar e questões sensoriais 

envolvidas na alimentação, com uma visão multidisciplinar; gerando um parecer com o olhar da 

Fonoaudióloga e da Terapeuta ocupacional. 

Abaixo, esclarecimentos do processo de avaliação e as etapas envolvidas nos encontros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos do processo: 

**Enviaremos Questionário inicial para ser entregue antes do 1º Encontro. 
 

1º Encontro:  Responsável + Criança + Fono e TO 

Com o questionário inicial já respondido, o primeiro encontro se baseará na observação da criança se 

alimentando junto ao seu responsável . 

2º Encontro:  

Criança + Fono e TO (ressalva em caso de bebês que precisam de acompanhamento do adulto) 

Será apresentado bateria alimentar (pela propriedade do alimento, pelo estado e cores), em paralelo 

técnicas de observação aplicadas para avaliação. 

3º Encontro:  

Criança + Fono e TO (ressalva em caso de bebês que precisam de acompanhamento do adulto) 

Será Construído o alimento com a criança, em paralelo técnicas de observação aplicadas para avaliação. 

4º Encontro:  

Responsáveis + Fono e TO > Será entregue relatório da avaliação e feitas orientações gerais. 

responsáveis, no mesmo horário de atendimento. 

▪ A avaliação consiste nos estímulos alimentares e 

sensorial com orientações parental, e duração 

média de 1 hora e 15 min. 

▪ Cada Criança será vista por cada profissional ao 

mesmo tempo, uma vez por semana, por 01 mês e 

no final é gerado relatório sobre a avaliação de 

forma individual. 

Terapeuta Ocupacional 
+ 

Fonoaudiólogo 

▪ A avaliação alimentar é composta com até 

02 Crianças e seus responsáveis, no mesmo 

horário de atendimento. 

▪ A avaliação é focada nos estímulos 

alimentares e sensoriais, além de 

orientações parentais, com duração média 

de 1 hora e 15 min. 

▪ Cada Criança será vista por cada profissional 

ao mesmo tempo, uma vez por semana, por 

01 mês e no final é gerado relatório sobre a 

avaliação de forma individual. 



 
 

 

 

Observações para as Crianças: 

✓ No primeiro encontro é necessário levar um alimento que a criança mais gosta; 
✓ As crianças deverão estar com roupas leves e confortáveis em todos os encontros; 
✓ É interessante trazer uma troca de roupa, pois devido aos encontros serem associados ao  

brincar livre e interação com alimentos; necessite mudar. 
✓ Sempre trazer a garrafinha de água da criança. 

 

Conheça um pouco a nossa Equipe Avaliativa: 

 

     TERÇAS E SEXTAS MANHÃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Mayara Lima – Terapeuta Ocupacional 

Pós- graduanda em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) 
Especialista em Autismo 
Certificada nos protocolos avaliativos VBMAPP e ABLLS-R 
Formações em Análise do Comportamento Aplicada (ABA),  
TEACCH e PECS básico. Atuação no público infanto-juvenil 

Dra. Cora Cabral – Fonoaudióloga 

Pós graduanda em ABA (análise do comportamento); 
Especialista em autismo; 
Avaliação e intervenção em distúrbios da linguagem  
e seletividade alimentar;  
Terapeuta licenciada em ABA, PECS, TEACCH E PROMPT. 



 
 

 

    SEGUNDAS A TARDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         QUINTAS A TARDE 

Dra. Paula Azevedo – Fonoaudióloga  

Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente  
Especialista em Disfagia, Bobath Pediátrico, Baby e Avançado.   
Formação em Laserterapia  
Formação em  Kinesio Taping (Bandagem elástica);  
Atuação na área de neuropediatria e reabilitação das  
Disfagias Orofaríngeas ; Prevenção, orientação e reabilitação  
das dificuldades alimentares infantis. 

Dra. Pollianne Carvalho – Terapeuta Ocupacional 

Psicomotricidade relacional ,  
Seletividade Alimentar e  
introdução na integração sensorial. 

Dra.  Thallita França – Fonoaudióloga 

Pós graduanda em ABA; 
Terapeuta licenciada PROMPT; PECS;  
Avaliação e intervenção em distúrbio da linguagem;  
infantil e Seletividade Alimentar. 

Dra. Ana Carina Lima - Terapeuta Ocupacional 

Terapeuta Ocupacional e Nutricionista , 
Pós graduanda em Nutrição em Pediatria 
Pós graduanda em Nutrição com foco em Autismo,  
TDAH e síndrome de Down. 
Tutora da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) 
Curso básico de Integração Sensorial;  
Certificada em Disciplina Positiva na Alimentação;  
Certificada em alterações Sensoriais e Alimentação 


