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 profissionais (Fonoaudióloga,
Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Neuropsicopedagoga e Médica pediatra), do qual terão um olhar
integrado sobre os testes e estímulos aplicados na avaliação.
Abaixo, descrevemos as etapas que compõe o processo da Avaliação Integrativa:
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2

Conversa com a
Família e
orientação do
processo
avaliativo.

Avaliação do
perfil em Tele
consulta com a
Pediatra.

3

Consulta
presencial da
criança com a
Equipe
Multidisciplinar

4

Discussão com
os profissionais e
montagem do
relatório

5

Devolutiva com
a família, com
uma das
profissionais

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 Consulta 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 7 dias úteis e será feita por um dos integrantes da equipe multidisciplinar.

Conheça um pouco a nossa Equipe Avaliativa Multidisciplinar:

Dra. Cora Cabral – Fonoaudióloga
Pós graduanda em ABA (análise do comportamento);
Especialista em autismo;
Atuação e avaliação da linguagem infantil, e
em Seletividade Alimentar;
Terapeuta licenciada em ABA, PECS, TEACCH E PROMPT.

Dra. Eronice Leão – Neuropsicopedagoga
Pós graduada em Neuropsicopedagoga Clinica,
Avaliação e Reabilitação Neuropsicológica e Educação.
Psicopedagogia Clínica e institucional, Espectro do Autismo,
Psicomotricidade Relacional, Supervisão e
Coordenação Pedagógica, Educação Especial
Terapia Cognitivo Comportamental.
Curso de capacitação Denver Il, ABA e PEI
( Programa de Enriquecimento instrumental)

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. Renata Rego Lima – Fisioterapeuta
Especialista em Ortóptica - visual,
Neuro desenvolvimento e
Fisiorespiratória.

