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RESUMO

Os objetivos deste trabalho foram caracterizar a presença e uso de gestos

comunicativos espontâneos em crianças com TEA com idade entre 18 e 30 meses,

em dois momentos e verificar a relação entre o uso de gestos e as variáveis das

crianças. Método:Este estudo é parte de uma pesquisa realizada no Departamento

de Fonoaudiologia e no Departamento de Psiquiatria, ambos da Universidade

Federal de São Paulo (cep:1120/2019). Foram incluídas 6 crianças (5 meninos e 1

menina) com pontuação maior do que 7 no M-Chat (Modified Checklist for Autism in

Toddlers), avaliadas em dois momentos com intervalo de 4 meses. Adotou-se a

escala ABC (Autism Behavior Checklist) e a entrevista do modelo SCERTS sobre

atenção compartilhada e uso de gestos. Frente ao números de sujeitos da amostra,

realizou-se análise descritiva com porcentagens medias de presença, tipo e função

gestual em dois momentos, bem como as médias quanto às variáveis idade, sexo,

pontuação no ABC. Resultado: No conjunto de casos, as crianças mais velhas

mostraram ampliação da presença de gestos ainda que limitada, e os casos com

pontuação baixa no ABC, ou seja, menor inabilidade adaptativa, mostraram mais

funcionalidade gestual. Embora a amostra seja restrita, foi possível concluir que as

crianças da amostra aumentaram a produção e funcionalidade dos gestos após os 4

meses, exceto a criança 6 que não ampliou a variabilidade dos gestos, mas sim sua

funcionalidade e as crianças 3 e 4 que, ao contrário, aumentaram a variabilidade de

gestos nas mesmas funções que já utilizavam. Conclusão: As avaliações

subsequentes desses casos permitiram observar que as crianças mais velhas

ampliaram a presença de gestos ainda que em quantidade limitada, e aquelas com

pontuação baixa no ABC mostraram mais funcionalidade gestual no segundo

momento. O uso mais frequente dos gestos comunicativos espontâneos nos dois

momentos foi com a função de protesto. Uma amostra maior permitirá análise

estatística e melhor verificação das relações entre a presença, tipo e uso de gestos e

características da criança em risco para TEA.

Palavras-chave: Autismo. Comunicação não verbal. Gestos. TEA



ABSTRACT

The objectives of this study were to characterize the presence and use of

spontaneous communicative gestures in children with ASD aged between 18 and 30

months, in two moments, and to verify the relationship between the use of gestures

and the children's variables. This study is part of a survey conducted at the

Department of Speech Therapy and the Department of Psychiatry, both at the

Federal University of São Paulo (zip code: 1120/2019). Six children (5 boys and 1

girl) with scores higher than 7 on the M-Chat (Modified Checklist for Autism in

Toddlers) were included, evaluated at two times with an interval of 4 months. The

ABC (Autism Behavior Checklist) scale and the SCERTS model interview on shared

attention and use of gestures were adopted. Descriptive analysis of the cases was

performed regarding the variables age, gender, ABC score, presence and use of

gestures. In the set of cases, the older children showed an increase in the presence

of gestures, albeit limited, and the cases with a low ABC score, that is, less adaptive

inability, showed more gestural functionality. The most frequent use of gestures in all

cases and in both moments was with the protest function.

Keywords: Autism. Non verbal communication. Gestures. ASD
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1. INTRODUÇÃO
O uso de gestos surge naturalmente em crianças e é um aspecto importante no

desenvolvimento da linguagem. Em crianças típicas sugere-se que existe um

Complexo Gestual que se desenvolve entre 9 e 13 meses que consiste em situações

de dar, mostrar e apontar. Nesse Complexo Gestual o uso de sinais convencionais

relaciona-se com a intenção comunicativa. (Bates et al. 1979 apud Vieira 2018). Aos

9 meses a criança aponta para um objeto, entre 9 e 12 meses ela aprende alguns

gestos sociais convencionais: acena adeus com a mão, acena com a cabeça para

dizer sim e sacode para dizer não, aos 13 meses utiliza gestos representacionais

mais complexos como levar uma xícara vazia à boca ou levantar os braços para

mostrar que quer que o peguem. Gestos simbólicos como, soprar para dizer quente

ou cheirar para dizer flor, costumam surgir na mesma época em que os bebês dizem

as primeiras palavras (Papalia et al. 2006).

Olhar, sorrir, apontar, mostrar, chorar, seguir o olhar com o objetivo de interagir com

um parceiro são fundamentais para a comunicação (Perissinoto et al. 2015). Esses

gestos descritos anteriormente juntamente com outros comportamentos como,

vocalizações e contato visual para dividir experiência sobre o ambiente ou sobre um

objeto consistem na habilidade de atenção compartilhada (Mundy e Sigman, 1989

apud Bosa, 2002). Durante o primeiro ano de vida da criança, a habilidade de

atenção compartilhada emerge como resultado da monitorização do olhar entre mãe

e bebê (Correia 2012).

Alguns autores afirmam que a capacidade de uma criança de considerar o foco

atencional de outra pessoa e atrair a atenção de outra pessoa para objetos e

eventos de interesse mútuo é uma base para o desenvolvimento da linguagem,

habilidades de conversação social e relações sociais. Além disso, essas

capacidades iniciais estão fortemente relacionadas à capacidade de interpretar e

compartilhar estados e intenções emocionais e de considerar as experiências e

perspectivas anteriores de outras pessoas em relação a eventos ou tópicos de

conversação (Carpenter e Tomasello 2000).



14

Os gestos são uma forma de comunicação não verbal que expressam a habilidade

de atenção compartilhada da criança, já que muitas vezes ela usa gestos como

apontar para chamar a atenção do outro sobre um objeto ou uma situação. Sabe-se

que indivíduos com autismo têm dificuldade persistente na comunicação e interação

social, o uso de gestos e atenção compartilhada são subsistemas da interação

social. Um dos critérios diagnósticos para TEA são os déficits persistentes na

comunicação e interação social, como déficit na reciprocidade sócio emocional,

dificuldade para estabelecer conversa, compartilhamento reduzido de interesses,

emoções ou afeto, dificuldade para iniciar ou a responder interações sociais (DSM 5

– Seção II, 2013, APA).

Considerando-se os comprometimentos das crianças com TEA em diferentes

aspectos da comunicação e interação social, alguns programas de intervenção

precoce foram levantados através de muitos estudos. Um desses programas

mundialmente conhecido é o SCERTS, ele é um modelo de avaliação para crianças

com TEA e seus familiares, desenvolvido por pesquisadores com o objetivo de

avaliá-los. Esse modelo oferece avaliações específicas de comunicação social,

aprendizado e comportamento (Prizant et al 2006). A sigla SCERTS refere aos três

focos do programa em inglês SC “Social Comunnication”, ER “Emotional Regulation”

e TS “Transaction Support”. Dentro de cada objetivo da avaliação são verificadas

algumas habilidades, como por exemplo, em Comunicação Social (SC) o programa

busca avaliar capacidades de atenção compartilhada e uso de símbolos. Na

Regulação Emocional (ER) são avaliadas habilidades de controle comportamental e

emocional tanto de si quanto mútuo na interação com seus parceiros. No último

objetivo, Suporte Transacional (TS), o importante é oferecer suporte educacional,

familiar, interpessoal e com os profissionais que a criança tem contato(Prizant et al

2003).

Visto que os gestos e atenção compartilhada são subseqüentes da interação social

e, sendo esse um dos critérios para o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista,

é muito importante na atuação fonoaudiológica observar o uso de gestos em
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crianças para quando houver uma possível falha nesse conceito ser possível

identificar o mais cedo os riscos para autismo, o diagnóstico precoce pode amenizar

os prejuízos no desenvolvimento futuro da criança. Com o intuito de identificar sinais

de riscos de TEA precocemente no desenvolvimento alguns instrumentos foram

desenvolvidos, como o M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers), ele é

um instrumento de triagem criado por Diana Robins em 1999 para medir indicadores

de risco do TEA em crianças de primeira infância entre 18 e 24 meses.

Nos itens do M-CHAT a mãe ou cuidador da criança com risco para TEA pode

assinalar comportamentos de seu filho como: falta de interesse por outras crianças,

não apontar para pedir coisas, ausência de brincadeira de faz de conta, não

atribuição da real função dos brinquedos, sensibilidade ao barulho, ausência de

sorriso em resposta ao sorriso da mãe ou cuidador, não imitar expressões e

movimentos estereotipados. Sabendo-se do risco após aplicação do M-CHAT a

criança pode começar a ser estimulada, e a estimulação precoce é muito importante

para auxiliar no desenvolvimento e amenizar os déficits na comunicação e interação

social que as crianças diagnosticadas com TEA apresentam durante o

desenvolvimento. Além disso, o Departamento de Pediatria do Desenvolvimento e

Comportamento da Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda aos pediatras e

profissionais de saúde que trabalham com crianças da primeira infância, o

instrumento de triagem Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT).

O presente trabalho tem como hipótese que o uso de gestos está presente de forma

incomum em crianças com TEA e possui o objetivo de caracterizar a presença de

gestos comunicativos espontâneos em dois momentos em crianças com TEA de 18

a 30 meses e o objetivo específico de verificar a relação entre o uso de gestos com

variáveis da criança e da mãe em crianças de 18 a 30 meses.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capítulo, para melhor apresentação da revisão de literatura que serviu de base

para a elaboração deste estudo, realizamos uma divisão em três partes:

Desenvolvimento Típico, Transtorno do Espectro Autista, Alteração Não Verbal no

TEA  e SCERTS.

2.1. Desenvolvimento Típico

Bretherton e Bates (1979 apud Vieira 2018) abordam que o início da intenção

comunicativa com sinalizações acontece por volta dos 9 e 10 meses, antes disso, a

comunicação ocorre através do choro. Quando a criança começa a usar gestos com

funcionalidade significa que ela observou anteriormente no ambiente os jogos

sociais e a partir dessa observação ela desenvolve a habilidade de intenção

comunicativa por meio dos gestos. Descreveram ainda um pequeno estudo de

acompanhamento aos 19 meses realizado com 11 crianças americanas e concluiu

que as medidas de comunicação não verbal (dar, mostrar, apontar) se correlacionam

positivamente com outras medidas ao 18 meses incluindo aspectos de linguagem

como a frequência de fala espontânea, além disso o estudo concluiu que a

comunicação gestual esteve relacionada a aspectos do brincar.

Papalia, Olds e Feldman (2006) abordaram no livro Desenvolvimento Humano

(Desenvolvimento Cognitivo nos três primeiros anos) o tema gestos através de

alguns estudos que comprovaram que o uso de gestos é importante para o

desenvolvimento da linguagem e emerge naturalmente em crianças típicas.

Perissinoto, Isotani e Tamanaha (2016) afirmam que apesar da criança em seus

primeiros meses de vida não falar, ela busca a comunicação por meio gestual ou

vocal reagindo a comportamentos dos adultos à sua volta e seu repertório

expressivo se baseia nisso: gestos, balbucios e vocalizações.
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2.2. Transtorno do Espectro Autista

Ami Klin (2006) em sua revisão consta que o Autismo foi descrito pela primeira vez

em 1843 por Leo Kanner, ele estudou 11 casos que denominou “distúrbios autísticos

do contato afetivo”. Em todos os casos havia uma incapacidade de relacionar-se

com outras pessoas, Kanner observou nesses casos comportamentos como

estereotipias, resistência à mudança e fala ecolálica. Ele enfatizou a predominância

dos déficits de relacionamento social, assim como dos comportamentos incomuns na

definição da condição. Nos anos 50 e 60 houve uma confusão sobre a etiologia do

Autismo, por algum tempo acreditava-se que era causado por pais não

emocionalmente responsivos a seus filhos. Em 1978 ocorreu um marco na

classificação do transtorno quando Michael Rutter propôs uma definição do autismo

com base em quatro critérios: 1) atraso e desvio sociais; 2) problemas de

comunicação; 3) comportamentos incomuns, como movimentos estereotipados e

maneirismos; e 4) início antes dos 30 meses de idade. A definição de Rutter

juntamente com outros trabalhos sobre o autismo influenciaram a definição posterior

do DSM-III, em 1980, quando o autismo pela primeira vez foi reconhecido e colocado

em uma nova classe de transtornos.

De acordo com a última e quinta edição do DSM - Manual Diagnóstico e Estatístico

de Transtornos mentais publicado em 2014, os critérios diagnósticos para TEA

envolvem déficits persistentes na comunicação e interação social dentro de quatro

critério , sendo eles, prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na

interação social (Critério A), padrões restritos e repetitivos de comportamento,

interesses ou atividades (Critério B), sintomas presentes desde a o início da infância

e limitantes ou prejudiciais ao funcionamento diário (Critério C e D respectivamente).

A dificuldade na comunicação e interação social presente no espectro envolve

aspectos da comunicação não verbal variando de comunicação verbal e não verbal

pouco integrada a anormalidade no contato visual e linguagem corporal ou déficit na

compreensão e uso de gestos, a ausência total de expressões faciais e
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comunicação não verbal. O manual engloba como Transtorno do Espectro do

Autismo transtornos antes chamados como autismo infantil precoce, autismo infantil,

autismo de Kanner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global

do desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância e

transtorno de Asperger.

2.3. Alteração Não Verbal no Transtorno do Espectro Autista

Déficits nos comportamentos gestuais de atenção compartilhada são uma

característica proeminente das crianças autistas. Peter Mundy e Marian Sigman

(1989 apud BOSA, 2002) propuseram um modelo alternativo na tentativa de explicar

o impacto negativo que esse déficit pode apresentar no desenvolvimento. Eles

definiram comportamentos gestuais tais como contato visual para dividir experiência

sobre o ambiente ou sobre um objeto como a habilidade de atenção compartilhada.

Em seu estudo também observaram que os estudos passados sugerem que

crianças autistas com pouca frequência usam comportamento não verbal para

compartilhar interesse por objetos com outras pessoas.

Déficits na comunicação não verbal são parte dos critérios diagnósticos para TEA

incluindo compreensão e uso de gestos. Marilina Mastrogiuseppe, Olga Capirci,

Simone Cuva e Paola Venuti (2015) compararam o uso de gestos em 20 crianças

com TEA, 20 crianças com síndrome de down e 20 crianças típicas, todas as

crianças com aproximadamente 24 meses de idade. Os gestos foram analisados

durante a interação das crianças com as mães usando gravações em vídeos de 10

minutos. Na análise dos resultados foi concluído que as crianças com TEA usaram

menos gestos convencionais de interação, usaram menos gestos de apontar,

produziram menos gestos com o parceiro e produziram mais “instrumental gestures”

(usar a mão do outro como objeto) quando comparados às outras crianças do

estudo. As autoras observam ainda ao final que, formas de comunicação

não-verbais, como gestos, são de muito interesse no campo de distúrbios do

desenvolvimento, especialmente em TEA, onde a comunicação atípica é um recurso

primário de diagnóstico e a maior compreensão sobre sistemas de comunicação não
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verbal pode não apenas melhorar o conhecimento teórico sobre os mecanismos

subjacentes a comunicações típicas, mas também colaboram com a intervenção e

práticas educativas. De fato, a avaliação dos gestos seria uma ferramenta útil para

terapeutas e educadores de crianças com TEA, pois visa melhorar a prática clínica

em avaliações e intervenções para crianças.

Um estudo recente de Eve Sauer e Rebecca Landa (2019) buscou comprovar que

habilidades motoras predizem o Transtorno de Linguagem e TEA através da análise

de habilidades motoras em 140 bebês de 6 meses de idade com alto e baixo risco

para TEA, os achados evidenciaram que vulnerabilidade de funções motoras, como,

pobre controle postural e dificuldade em habilidade motora fina, estava presente em

indivíduos que posteriormente foram diagnosticados com TEA.

Na atualidade ainda pouco se sabe sobre a associação de gestos e linguagem no

TEA, Sara Ramos-Cabo, Valentin Vulchanov e Mila Vulchanova (2019) investigaram

essa relação através de dois tópicos: 1. A confiabilidade dos gestos como preditores

de linguagem e 2. As potenciais diferenças no desenvolvimento de gestos e

linguagem em crianças com desenvolvimento típico e crianças com TEA:

qualitativos, quantitativos ou ambos? Vários estudos mostraram que, apesar de um

atraso no início da produção de gestos e linguagem (Charman et al., 2003; Mitchell

et al., 2006 apud Ramos-Cabo et al., 2019), a relação entre gesto e linguagem

parece permanecer significativa em crianças no espectro (Ingersoll e Lalonde, 2010

apud Ramos-Cabo et al., 2019). Evidências mostram que as habilidades de

comunicação social em TEA diferem significativamente das crianças típicas durante

o primeiro ano de vida, com resultados idênticos para crianças típicas e bebês de

alto risco que vão receber um diagnóstico de autismo. Isto é evidenciado em

medidas com base nos relatórios dos pais sobre compromisso social e qualidade de

interações, assim como em medidas objetivas, como as orientação e responsividade

(por exemplo, olhar para o rosto e olhar para objetos) (Rogers, 2009 ; Elsabbagh e

Johnson, 2016 apud Ramos-Cabo et al., 2019). Os déficits na produção de gestos

também são evidentes em estudos com bebês com alto risco de desenvolver

autismo. Estes estudos que permitem acompanhar o desenvolvimento de crianças



21

antes do diagnóstico, são extremamente valiosos para detectar mudanças sutis no

início do desenvolvimento que podem fornecer marcadores comportamentais de

TEA. Duas conclusões principais podem ser extraídas dos resultados do estudos

relatados; em primeiro lugar, a associação de linguagem gestual também está

presente no TEA, e em segundo lugar, as diferenças no desenvolvimento das

habilidades de comunicação em TEA são quantitativas e qualitativas.

2.4. SCERTS

Barry M. Prizant, Amy M. Wetherby, Emily Rubin e Amy C. Laurent (2003)

descreveram o modelo de abordagem SCERTS que prioriza a comunicação social,

emocional ,Regulamentação e Suporte Transacional como as principais dimensões

do desenvolvimento que devem ser vestida em um programa abrangente

desenvolvido para apoiar o desenvolvimento de crianças pequenas com TEA e suas

famílias. O Modelo SCERTS foi derivado de uma abordagem teórica e

fundamentada empiricamente e aborda os principais desafios das crianças com TEA

no que se refere à comunicação social, regulação emocional e suporte transacional.

Lu Yu e Xiaoqnin Zhu (2018) investigaram a efetividade de uma intervenção

baseada no modelo SCERTS em crianças pré-escolares com TEA em Hong Kong .

A intervenção poderia durar 5 ou 10 meses com 122 crianças diagnosticadas com

TEA que tinham entre 3 e 6,5 anos de idade. O estudo possuía três

questionamentos guia: 1. O desempenho das crianças participantes melhorou

significativamente após a intervenção baseada no modelo SCERTS? 2. A duração

da intervenção influencia a eficácia da mesma? e 3. Quais eram as opiniões dos

inter-implementadores da intervenção ( professores e terapeutas) e pais a respeito

do impacto da intervenção nas crianças?

Foram convidados para implementar a intervenção 65 educadores, incluindo, 34

professores de educação especial, 10 fonoaudiólogos, 10 terapeutas ocupacionais e

11 fisioterapeutas, a maioria deles tinham pelo menos 3 anos de experiência em
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trabalhar com crianças com TEA. Todos eles passaram por um programa de

treinamento intensivo para ajudá-los a adquirir conhecimentos e habilidades sobre a

implementação da intervenção baseada no modelo SCERTS. Os pais também foram

instruídos a participar de um workshop sobre o modelo SCERTS. Após o

treinamento cada educador implementou a intervenção de 5 ou 10 meses em seus

respectivos centros.

As crianças passaram por avaliação pré e pós estimulação e os resultados

mostraram que crianças nos dois grupos ( 5 meses e 10 meses) tiveram

desempenho significativamente melhor nos pós-testes do que nos pré-testes, em

termos de habilidades de comunicação social, comportamento emocional,

habilidades motoras e comportamentos adaptativos. Os achados da pesquisa

sugerem que a duração da intervenção (5 meses e 10 meses) tem pouca ou

inconclusiva influência sobre a eficácia do programa.

O grupo de educadores e o de pais foram entrevistados após o término das

intervenções. Cinco temas principais foram identificados nas entrevistas com

educadores e pais, sendo os quatro primeiros temas decorrentes de ambas as

partes e o último tema decorrente da entrevista com os educadores. O primeiro tema

principal que surgiu nas entrevistas com pais e educadores na questão de suas

percepções do modelo SCERTS foi quem ambos consideraram-o um modelo bem

projetado, com objetivos claros. Os conceitos de regulação emocional e suporte

transacional foram vistos como novos e úteis para os professores. Outro tema que

mais apareceu foi a melhora na comunicação social das crianças notada por pais e

professores. Os pais notaram que as crianças ficaram mais fluentes em seus

discursos e passaram a usar um tom mais claro de voz na comunicação. Em termos

de regulação emocional, os educadores e os pais indicaram que a maioria das

crianças demonstrou uma melhor compreensão das emoções básicas e, com a

assistência de educadores e pais, aprendeu a usar estratégias comportamentais ou

de linguagem para expressar suas emoções. Quanto ao impacto do modelo

SCERTS em suas próprias atitudes, as respostas dos professores e pais indicaram
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que o envolvimento no projeto SCERTS mudou como eles pensavam e trabalhavam

com crianças com TEA.

Os resultados revelaram que, após a intervenção, as crianças participantes

apresentaram melhora significativa em múltiplos domínios de seu desenvolvimento,

refletidas em avaliações objetivas e também em relatos subjetivos de educadores e

pais, baseados em suas observações e reflexões. Os educadores e os pais também

expressaram que o modelo SCERTS os ajudou a entender melhor as necessidades

e os interesses das crianças com TEA, mudaram suas atitudes e papéis em suas

práticas diárias e lhes permitiram fornecer um apoio mais eficaz às crianças.

No processo de tradução e adaptação do modelo SCERTS para o português, Aline

Armonia et., 2018 em um estudo transversal descritivo caracterizou a Comunicação

Social, a Regulação Emocional e o Suporte Transacional de crianças com

Transtornos do Espectro Autista em avaliação clínica fonoaudiológica e verificou as

mesmas habilidades na tradução e adaptação do modelo A pesquisa foi organizada

em Estudo 1 e Estudo 2 complementares e sucessivos. O Estudo 1 realizou a

tradução adaptada da avaliação do SCERTS Model, com aplicação em 30 crianças

em desenvolvimento típico, na faixa etária entre 1 ano e 4 meses e 4 anos e 11

meses, após a realização de treinamento específico indicado pelos autores. O

Estudo 2 caracterizou a Comunicação Social, a Regulação Emocional e a

necessidade de Suporte Transacional pelo SCERTS Model em avaliação na clínica

fonoaudiológica de um grupo de 40 crianças diagnosticadas com Transtorno do

Espectro Autista na faixa etária entre 2 anos e 2 meses e 10 anos e 2 meses.

As autoras concluíram que a tradução adaptada da avaliação do SCERTS Model se

mostrou equivalente à proposição do original e diferenciou as crianças, tanto em

desenvolvimento típico como com Transtornos do Espectro Autista, quanto ao

desenvolvimento da comunicação. Nas crianças com Transtornos do Espectro

Autista a idade e a linguagem global influenciaram no desenvolvimento da

comunicação. Como conclusão, as autoras ainda observaram que as crianças

classificadas como Parceiro Social, ou seja, o nível mais primitivo de

desenvolvimento da comunicação, apresentaram relação negativa entre a
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Regulação Emocional e os comportamentos não adaptativos. Este dado pode estar

relacionado à gravidade dos quadros, podendo ter dois significados. O primeiro

aponta que, quanto mais comportamentos não adaptativos as crianças apresentam,

menores as habilidades de Regulação Emocional ela demonstra. Já o segundo

indica que, quanto mais habilidades de Regulação Emocional demonstrados, menos

comportamentos adaptativos são pontuados.

Zanato et al, 2019 verificaram correlações entre o suporte interpessoal e suporte de

aprendizagem, pelo modelo SCERTS, e a sobrecarga materna pela escala Burden,

em crianças com TEA, visto que, os diferentes graus de severidade, resultam em

diferentes níveis de autonomia e independência da pessoa com TEA, que

pressupõem a necessidade de maior ou menor apoio para seu desenvolvimento. A

constância, intensidade e frequência do apoio podem gerar sobrecarga para os

cuidadores e familiares do indivíduo. As autoras obtiveram como resultados que as

variáveis nível intelectual e comportamentos não adaptativos mostraram influência

nas relações positivas entre a necessidade de maior suporte interpessoal e a

sobrecarga materna.

Iamarino et al, 2018 verificaram a relação entre habilidades de atenção

conjunta e uso de símbolos, pelo protocolo SCERTS e nível intelectual, habilidade

adaptativa, comportamentos não adaptativos e linguagem, em crianças com

diagnóstico de TEA. As autoras realizaram análise de avaliação de

40 indivíduos diagnosticados por equipe multiprofissional com TEA, sendo 09 do

sexo feminino e 31 do sexo masculino, com idades, à época da avaliação, entre 26 e

124 meses,  baseadas nas pontuações percentuais de Atenção Conjunta e Uso

de Símbolos no conjunto de indivíduos e quando classificados por tipo de parceria,

da menor à maior habilidade comunicativa (Social, Linguagem e Conversação),

pelo SCERTS. Neste estudo foi concluído que há correlações entre habilidades de

atenção conjunta e uso de símbolos, com o desenvolvimento de linguagem, nível

intelectual e de habilidades adaptativas. No entanto, o sexo, idade da criança,

escolaridade do responsável e avaliação de comportamentos não adaptativos, não

apresentaram relação com as habilidades.
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2.5. ABC (Autism Behavior Checklist)
O Autism Behavior Checklist foi criada por Krug et al em 1980 e traduzida para o

português em 2005 por Marteleto e Pedromônico, no estudo de tradução e

adaptação foram entrevistadas, com a escala, mães de crianças com diagnóstico de

transtorno autista, previamente estabelecido por especialistas na área. Para

comparação, foram também entrevistadas mães de crianças com transtorno de

linguagem e mães de escolares sem queixas de problemas de linguagem e

comportamento social, O Inventário de Comportamentos Autísticos identificou

corretamente 81,6% das crianças com autismo, com sensibilidade de 92,1% e

especificidade de 92,6% com a nota de corte de 49 pontos

A escala ABC é uma escala de comportamentos não adaptativos desenvolvida com

o objetivo de triar e indicar a gravidade da criança com autismo. É utilizada com

mais frequência durante o processo diagnóstico inicial com indivíduos com suspeita

de TEA.

O questionário pode ser preenchido por profissionais através da observação das

crianças ou pode ser preenchido através de entrevista com mães ou cuidadores.

Os itens do ABC são agrupados em cinco áreas: Estímulo Sensorial,

Relacionamento, Corpo e Uso de Objeto, Linguagem e Ajuda Pessoal e Social, ao

final, somam-se os pesos dos comportamentos presentes nas cincos áreas,

obtém-se um escore parcial para cada área e um escore total.

A pontuação geral do ABC pode ser utilizada como parâmetro comparativo

permitindo ao clínico analisar a severidade da patologia e acompanhar o

desenvolvimento de seus pacientes. Em um estudo transversal de Tamanaha et al,

2014 a escala foi utilizada com o objetivo de verificar a interferência do status da

linguagem expressiva na pontuação do Autism Behavior Checklist (ABC),

comparando crianças autistas não verbais e verbais. O ABC foi aplicado durante o

período de avaliação fonoaudiológica da criança, em forma de questionário e

respondido em forma de entrevista. Para análise dos resultados as crianças foram
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divididas em dois grupos: 28 crianças não verbais (Grupo GANV) e 40 crianças

verbais (Grupo GAV). O estudo concluiu que as crianças verbais apresentaram

maior prejuízo na área de Linguagem do que as crianças não verbais. Ao excluir

todos os comportamentos não adaptativos dessa área, não houve diferença

significativa entre os grupos.

Um outro estudo de ensaio clínico piloto mostrou a utilização da escala ABC como

instrumento avaliativo para parâmetro comparativo. Tamanaha & Perissinoto, 2011

compararam o processo evolutivo de crianças com TEA em intervenções

terapêuticas fonoaudiológicas. O objetivo do estudo foi analisar e comparar a

extensão e a velocidade do processo evolutivo de crianças com Distúrbios do

Espectro Autístico assistidas em intervenção terapêutica fonoaudiológica direta e

indireta em detrimento à indireta, a amostra constituiu-se de 11 meninos de quatro a

dez anos diagnosticados por equipe multidisciplinar com Autismo Infantil. As

crianças foram divididas aleatoriamente em dois grupos: Grupo Terapia (GT) -

constituído por seis crianças assistidas em intervenção terapêutica fonoaudiológica

direta e indireta; Grupo Orientação (GO) - com cinco crianças acompanhadas

apenas indiretamente. Foi utilizado o Autism Behavior Checklist para entrevistar as

mães e a Avaliação do Comportamento Vocal, em três momentos: tempo zero, após

seis (tempo 1) e doze meses (tempo 2). Como resultados as autoras verificaram

tendência à maior velocidade e extensão do processo evolutivo no Grupo GT, tanto

na análise dos valores totais do Autism Behavior Checklist e nas áreas que o

compõem, quanto na avaliação do Comportamento Vocal, especialmente no item

Faixa da Linguagem.
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3. MÉTODO

Este estudo é parte de uma pesquisa aprovada pelo cep (n:1120/2019) sob o título

Efetividade de um modelo de orientação para pais no desenvolvimento da

comunicação social e de padrões de comportamento de crianças na primeira

infância com risco para Transtorno do Espectro Autista: ensaio clínico.

O método do presente estudo foi longitudinal descritivo de casos.

Foram selecionadas para fazer parte da amostra 6 crianças de 18 a 30 meses de

idade avaliadas entre junho de 2019 e dezembro de 2019, com risco para

Transtorno do Espectro Autista pelo critério de inclusão na pesquisa ampla, com

pontuação igual ou maior do que 7 no M-Chat (Modified Checklist for Autism in

Toddlers). Temos neste estudo temos 6 crianças 5 do sexo masculino e 1 do sexo

feminino

Todas as crianças foram avaliadas por equipe multidisciplinar com intervalo de 4

meses, antes e após orientações periódicas aos pais sobre desenvolvimento da

comunicação com proposição de situações do cotidiano para ampliação da atenção

compartilhada e da linguagem.

Para este estudo adotou-se a pontuação total na escala ABC ( Marteleto ,

Pedromônico, 2005) da soma em cinco áreas: Estímulo Sensorial, Relacionamento,

Corpo e Uso de Objeto, Linguagem e Ajuda Pessoal e Social. A escala ABC (Autism

Behavior Checklist), foi criada por Krug et al em 1980 e traduzida para o português

em 2005 por Marteleto e Pedromônico. O instrumento consiste em uma escala de

comportamentos não adaptativos e possui o objetivo de triar e indicar o risco para

Transtorno do Espectro Autista. O questionário pode ser preenchido por profissionais

através da observação das crianças ou através da entrevista com os pais ou

cuidadores. Os itens do ABC são agrupados em cinco áreas: Estímulo Sensorial,

Relacionamento, Corpo e Uso de Objeto, Linguagem e Ajuda Pessoal e Social, ao
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final, somam-se os pesos dos comportamentos presentes nas cincos áreas,

obtém-se um escore parcial para cada área e um escore total.

Também fora aplicado o SCERTS (Prizant et al 2006), dentre os três domínios do

instrumento (Comunicação Social, Regulação Emocional e Suporte Transacional) foi

utilizado para avaliação apenas o subdomínio de atenção compartilhada e uso de

gestos do domínio de Comunicação Social para registro e observação dos gestos.

Para a análise neste estudo foram quantificados o uso e presença de gestos nos

dois momentos de avaliação. O material foi analisado do ponto de vista descritivo

considerando a média do primeiro e segundo momento. A ordem da amostra foi

determinada pela idade em meses, da criança mais nova para a mais velha. Para o

cálculo de porcentagem da presença de gestos foi considerado o número total de

gestos avaliados (12) como porcentagem total (100%). Para o cálculo de

porcentagem da função de gestos foi considerado o número total de funções

avaliadas (7) como porcentagem total (100%).

Para o cálculo de desempenho médio da amostra no primeiro e segundo momento,

tanto para presença quanto para função, foi calculada a média (Me) somando a

pontuação em porcentagem de todas as crianças, dividindo pelo número de

crianças.

Estes dados foram analisados considerando as variáveis idade, sexo, escolaridade

da criança, pontuação no ABC e a idade e escolaridade materna.
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4. RESULTADOS

Neste capítulo apresentaremos os resultados descritivos dos casos do estudo.

O material foi analisado considerando-se as médias do primeiro e segundo momento

para a presença e funções de gestos. Inicialmente apresentaremos as

características da amostra de casos, segundo as variáveis do estudo.

Tabela 1 - Pontuação na avaliação da presença de gestos

PONTUAÇÃO AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE GESTOS

Crianças 1º AVALIAÇÃO 2º AVALIAÇÃO

N % N %

L.F (1) 3 25% 1 8%

M.F (2) 4 33% 6 50%

P.S (3) 3 25% 5 41%

J.B (4) 7 58% 9 75%

J.G (5) 4 33% 5 41%

J.P (6) 8 66% 8 66%

Legenda: N: número total da presença de gestos

Tabela 2 - Pontuação na avaliação da função de gestos

PONTUAÇÃO AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO DE GESTOS

Crianças 1º AVALIAÇÃO 2º AVALIAÇÃO

N % N %

L.F (1) 2 28% 4 57%

M.F (2) 4 57% 5 71%

P.S (3) 5 71% 5 71%

J.B (4) 6 85% 6 85%

J.G (5) 2 28% 5 71%
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J.P (6) 5 71% 6 85%

Legenda: N: número total da presença de gestos

Tabela 3 - Dados da Amostra

Informações Criança 1 Criança 2 Criança 3 Criança 4 Criança 5 Criança 6

Sexo F M M M M M

Idade AV1

(meses) 16 18 20 21 22 26

Idade AV2

(meses) 20 22 24 25 26 30

ABC AV1 54 72 54 33 116 66

ABC AV2 45 52 33 35 112 64

Legenda: AV1 -  Primeira Avaliação, AV2 - Segunda Avaliação, ABC - Autism Behavior Checklist, F -

Feminino, M - Masculino

A amostra é composta por 6 crianças, com idade entre  16 e  30  meses ,   sendo 1

do sexo feminino e 5 do sexo masculino. A pontuação no ABC variou de 33 a 116

pontos no primeiro momento, e de 33 a 112 pontos no segundo momento.
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Gráfico 1- Pontuação na Escala ABC

Legenda: Pontuação geral da amostra na escala ABC (Autism Behavior Checklist) no primeiro e

segundo momento de avaliação. Em azul a pontuação da primeira avaliação e em vermelho a

pontuação da segunda avaliação.

4.1. Presença de Gestos

Tabela 4 - Presença de Gestos

CRIANÇAS TOTAL 1AV TOTAL 2 AV

1 25% 8%

2 33% 50%

3 25% 41%

4 58% 75%

5 33% 41%

6 66% 66%
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Gráfico 2 - Presença de gestos

Legenda: Total do número de gestos de cada criança na 1º e 2º avaliação em porcentagem. TOTAL

1AV: número total de gestos produzidos pela criança na primeira avaliação em porcentagem em azul.

TOTAL 2AV: número total de gestos produzidos pela criança na primeira avaliação em porcentagem

em vermelho.

Tabela 5 - Desempenho médio da presença de gestos

TOTAL 1AV TOTAL 2 AV

Média 40% 47%

Gráfico 3 - Desempenho médio da presença de gestos
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Legenda: Desempenho médio da presença de gestos na primeira avaliação em azul e na segunda

avaliação em vermelho, segundo a soma da pontuação de todas as crianças em porcentagem

dividido pelo número de crianças no primeiro e segundo momento. Houve um aumento na presença

de gestos  quando comparado , o segundo e o primeiro momento.

4.2. Funcionalidade de Gestos

Tabela 6 - Funções de Gestos

Crianças TOTAL 1AV TOTAL 2AV

1 28% 57%

2 57% 71%

3 71% 71%

4 85% 85%

5 28% 71%

6 71% 85%

Gráfico 4 - Funções de gestos

Legenda: Funções de gestos de cada criança na  primeira  e segunda avaliação em porcentagem
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TOTAL 1AV: número total de funções de gestos produzidos pela criança na primeira avaliação em

porcentagem em azul. TOTAL 2AV: número total de funções de gestos produzidos pela criança na

primeira avaliação em porcentagem em vermelho.

Tabela 7 - Desempenho Médio funções de gestos

TOTAL 1AV TOTAL 2AV

Média 57% 73%

Gráfico 5 - Desempenho médio funções de gestos

Legenda: Desempenho médio das funções de gestos na primeira avaliação em azul e segunda

avaliação em vermelho, segundo a soma da pontuação de todas as crianças em porcentagem

dividido pelo número de crianças no primeiro e segundo momento.

Houve um aumento da funcionalidade dos gestos no segundo momento

quando comparado ao primeiro (Gráfico 3 a). Apenas a criança número 3 não

apresentou evolução da função dos gestos, o restante da amostra apresentou

evolução. A média geral (Gráfico 3 b) do desempenho de todas as crianças no

primeiro e segundo momento também apresentou aumento.
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Tabela 8 - Presença de Gestos na 1AV

Gestos Total

Empurra Obj 5

Vocaliza 5

Alcança Toca 4

Aponta Toca 3

Dá 2

Alcança Dist 2

Palmas 2

Empurra mão outro 2

Balança a cabeça 2

Mostra 1

Aponta Dist 1

Acena 0

Gráfico 6 - Presença de Gestos na 1° avaliação

Legenda: Presença de gestos na primeira avaliação. Na vertical do gráfico estão descritos os tipos de

gestos e na horizontal a quantidade de gestos.
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Tabela 9 - Presença de gestos na 2AV

Gestos Total

Alcança Toca 5

Empurra Obj 5

Empurra mão

Outro 5

Vocaliza 5

Dá 4

Alcança Dist 4

Mostra 2

Palmas 1

Aponta Dist 1

Aponta Toca 1

Acena 0

Balança a

cabeça 0

Gráfico 7 - Presença de gestos na 2° avaliação

Legenda: Presença de gestos na primeira avaliação. Na vertical do gráfico estão descritos os tipos de

gestos e na horizontal a quantidade de gestos.
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Tabela 10 - Função de gesto na 1AV

Função de

Gesto Total

PROTESTO 6

PEDE JG SOCIAL 5

PEDE OBJETO 4

PEDE CONFORTO 4

PEDE AJUDA 3

CHAMA

ATENÇÃO 2

CUMPRIMENTA 0

Gráfico 8 - Função de gestos 1° avaliação

Legenda: Função de gestos na primeira avaliação.  Na vertical do gráfico estão as funções de gestos

e na horizontal a quantidade de funções de gestos.
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Tabela 11 - Função de gesto na 2AV

Funções de

Gestos Total

PROTESTO 6

PEDE

CONFORTO 6

PEDE JG

SOCIAL 5

PEDE OBJETO 5

PEDE AJUDA 4

CHAMA

ATENÇÃO 4

CUMPRIMENTA 1

Gráfico 9 - Funções de gestos 2° avaliação

Legenda: Função de gestos na segunda avaliação.  Na vertical do gráfico estão as funções de gestos

e na horizontal a quantidade de funções de gestos.
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5. DISCUSSÃO

É possível notar que, 4 das 6 crianças da amostra aumentaram a produção de

gestos, a criança número 6 não apresentou aumento da produção de gestos e a

criança número 1 diminuiu a produção de gestos no segundo momento, quando

comparado ao primeiro momento de avaliação.

A criança 2 pontuou como alto risco para TEA na escala ABC e aumentou, tanto a

produção quanto a função de gestos.

A criança 3 pontuou como alto risco para TEA no primeiro momento e baixo risco

para TEA no segundo momento. A mesma apresentou aumento da presença de

gestos, quanto a função de gestos, apesar de similar em ambos os momentos,

apresentou alto desempenho.

A criança 4 foi a única da amostra que pontuou como baixo risco para TEA nos dois

momentos. Apresentou aumento da presença de gestos, porém, apesar de uma alta

pontuação quanto a função de gestos, não houve evolução no segundo momento

quando comparado ao primeiro. Foi possível observar que a criança 4 apresentou a

melhor pontuação da amostra tanto em presença quanto em função de gestos.

A criança 5 obteve a maior pontuação da amostra na escala ABC classificando-a

como alto risco para TEA. A mesma apresentou aumento tanto de presença quanto

de função de gestos.

Por último, a criança 6, também pontuou como alto risco para TEA na escala ABC,

porém não manifestou aumento da presença de gestos, houve aumento da função

de gestos.

As crianças com pontuações mais altas no ABC (1,2,3 e 5) apresentaram menor

pontuação quanto à presença e função de gestos. As crianças com menores

pontuações no ABC (4 e 6) obtiveram melhor desempenho tanto na presença quanto

na função de gestos.
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As crianças mais velhas apresentaram maior pontuação em ambos momentos

quando comparadas às crianças mais novas ainda que de forma limitada, exceto a

criança n 5, cuja pontuação no ABC foi a maior da amostra.

Os gestos mais frequentes, ou seja, aqueles que estiveram presentes na avaliação

da maioria das crianças, foram os gestos de empurrar objeto e vocalizações na

primeira avaliação e na segunda foram os gestos de empurrar objeto, vocalização,

alcançar e tocar um objeto e o de empurrar um objeto com a mão. Quanto às

funções de gestos mais frequentes, na primeira avaliação foi a função de protesto e

na segunda, novamente a função de protesto seguida da função de pedir conforto.

Todas as crianças da amostra aumentaram a produção e funcionalidade dos gestos

após os 4 meses de orientação aos pais, exceto, a criança 6 na avaliação de

presença de gestos, e as crianças 3 e 4 na avaliação de função de gestos. Assim

como, todas as crianças da amostra diminuíram a pontuação na escala ABC após a

orientação aos pais.

Sabe-se que já no primeiro ano de vida, os bebês usam a comunicação gestual para

interagir com as pessoas e o ambiente. O repertório de linguagem expressiva de um

bebê baseia-se nos gestos e sons, e através deles os adultos conseguem perceber

as diferentes funções de comunicação conforme a situação. (Perissinoto et al., 2016)

Na revisão de Capone e McGregor (2004), foi constatado que o número de

evidências que mostram que os gestos auxiliam no desenvolvimento de linguagem é

significativo. Os primeiros gestos servem para obter e manter a atenção e a

comunicação com os adultos, e são essenciais para o estabelecimento de

oportunidades de aprendizagem da língua. Os primeiros símbolos, manuais e

falados, parecem compartilhar habilidades cognitivas subjacentes, assim os

símbolos manuais podem ajudar na transição para o avanço dos marcos da

linguagem e pré dizê-los em alguns âmbitos. O gesto e a linguagem estão ligados ao

desenvolvimento em populações com deficiência de linguagem na infância, da

mesma forma que estão no desenvolvimento normal. A incapacidade de produzir

esquemas lúdicos pode atuar como um indicador de prognóstico para crianças que

falam mais tarde. Além disso, a atenção aos tipos de gestos que uma criança usa

pode orientar o estabelecimento de metas de intervenção adequadas, assim como

foi caracterizado e descrito neste estudo.
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Quando as crianças utilizam gestos, demonstram compreender que os símbolos

podem se referir a objetos, eventos, desejos e condições específicas. Os gestos

geralmente aparecem antes que as crianças tenham um vocabulário de 25 palavras

e desaparecem quando as crianças aprendem a palavra para a ideia pela qual

gesticulavam e podem utilizá-la em seu lugar. (Lock, Young, Service e Chandler,

1990 apud Papalia et al., 2006). Uma das habilidades subjacentes à comunicação

não verbal, é a atenção compartilhada, o emprego de gestos inclui tanto a produção

quanto a compreensão de gestos produzidos por outros durante a ocorrência de

atenção compartilhada. Apontar, por exemplo, emerge como uma função de

compartilhar a atenção e interesse com o parceiro (Bosa, 2002).

No presente estudo, as crianças que pontuaram na escala ABC como risco para o

TEA (>49) obtiveram baixa pontuação na primeira avaliação de presença e função

de gestos. Os estudos mostram taxas mais baixas de produção de gestos em

crianças com TEA quando comparado a crianças típicas (Mundy et al., 1986;

Özçaliskan et al., 2016 aput Ramos-Cabo et al., 2019). A metanálise de

Ramos-Cabo et al (2019) concluiu que as diferenças no desenvolvimento de

habilidades comunicativas como gestos em crianças com TEA, são qualitativas e

quantitativas, ou seja, tanto a presença quanto a funcionalidade da comunicação

gestual estão prejudicadas, assim como foi visto nos resultados deste estudo, que as

crianças com pontuações mais altas na escala ABC de triagem para risco de TEA

obtiveram menor número e menos funções gestuais.

O déficit na produção e função de gestos também está presente em estudos com

bebês de alto e baixo risco para desenvolver autismo. Boin Choi et al (2020)

investigaram a produção de gestos em bebês de alto e baixo risco para TEA e a

responsividade de seus cuidadores entre 12 e 24 meses de idade avaliando até que

ponto os primeiros gestos predizem resultados posteriores de linguagem e autismo.

Especificamente aos 12 meses, crianças de alto risco posteriormente diagnosticadas

com TEA e crianças de baixo risco produziram menos gestos do que as crianças de

alto risco que não foram diagnosticadas com TEA. Crianças de alto risco com TEA

produziram relativamente uma menor proporção de produção de gesto-fala

comparados com seus pares sem TEA, sugerindo que bebês com TEA podem não
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avançar tão rapidamente quanto bebês não diagnosticados na maneira como eles

combinam gestos com palavras.

Tal atipicidade de gestos persiste desde a infância até a vida adulta, Emily Fourie et

al (2020) examinou a relação do comportamento cerebral com atividade neurológica

durante o processamento de gestos e habilidades gestuais em crianças e

adolescentes com TEA. Foram apresentados 2 tipos diferentes de gestos:

pantomima funcional e gestos comunicativos durante ressonância magnética

funcional. Comparado com o grupo controle de desenvolvimento típico, participantes

com TEA mostraram sensibilidade atípica ao movimento gestual no sulco temporal

superior posterior direito, uma região que está associada ao processamento de

ações, e tiveram um desenvolvimento de gestos mais pobre no geral com déficits

específicos na postura da mão. Os achados do estudo sugerem que aqueles com

TEA demonstram anormalidades em ambos processamento e produção de gestos e

pode refletir disfunção no mecanismo que origina a junção percepção-ação

resultando em desenvolvimento atípico de habilidades sociais e comunicativas.

Um estudo que analisou comunicação gestual em âmbitos qualitativo e quantitativo

durante interação mãe-filho espontânea em crianças com autismo, crianças típicas e

crianças com síndrome de down, obteve como resultados que há diferença no

número total de gestos assim como a variação do tipo de gestos nas três diferentes

populações do estudo e que há correlações específicas entre a produção gestual,

desenvolvimento cognitivo e altas pontuações de risco para TEA. (Mastrogiuseppe et

al.,2015). Corroborando com o presente estudo, onde as crianças com pontuações

mais altas no ABC (1,2,3 e 5) apresentaram menor pontuação tanto na presença

quanto na função de gestos.

Embora a amostra seja restrita, foi possível notar ligeira evolução, uma amostra

maior permitirá uma análise estatística mais rigorosa.
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6. CONCLUSÃO

Frente ao objetivo e hipótese, concluímos que todas as crianças da amostra

aumentaram a produção e funcionalidade dos gestos após os 4 meses , exceto, a

criança 6 que não ampliou a variabilidade dos gestos, mas sim sua funcionalidade e

as crianças 3 e 4, ao contrário, aumentaram a variabilidade de gestos nas mesmas

funções que já utilizavam. As crianças mais velhas mostraram ampliação da

presença de gestos ainda que limitada, e que crianças com pontuação baixa no ABC

mostraram mais funcionalidade gestual no segundo momento. O uso mais frequente

dos gestos comunicativos espontâneos nos dois momentos foi com a função de

protesto.
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