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Resumo 
 

Impacto de um modelo de capacitação sobre sinais precoces de autismo para 
profissionais da Atenção Básica de Saúde 

 
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) se caracteriza por déficits persistentes na 

comunicação e na interação social e por padrões repetitivos e restritos de 

comportamentos e interesses. O diagnóstico precoce indica que os primeiros sinais 

devam ser rastreados entre 18 e 24 meses de idade. Os profissionais da saúde que 

atuam especificamente na atenção primária necessitam estar capacitados para que 

possam atuar com base teórica e segurança no encaminhamento da criança que 

apresenta comportamento e/ou desenvolvimento atípico indicativo de suspeita de 

TEA. Os objetivos do estudo foram verificar mudanças em conhecimentos, atitudes e 

práticas de profissionais da Atenção Básica de Saúde sobre marcos de 

desenvolvimento e sinais em função de um curso de formação e avaliar a satisfação 

dos participantes com o curso de formação, especialmente o potencial de uso em 

seu contexto de trabalho. O presente projeto foi de tipo experimental exploratório, 

com medidas pré, pós e follow-up com amostra de conveniência composta por 55 

profissionais de Unidades Básicas de Saúde que prestam serviços de Atenção 

Primária no município de Itatiba. O estudo foi dividido em quatro fases: (1) Avaliação 

da pré-capacitação, (2) Curso de capacitação, (3) Avaliação pós-capacitação e (4) 

Avaliação Follow-up. Resultados: considerando que o estudo teve como objetivo 

verificar nos profissionais envolvidos possíveis mudanças de conhecimento, atitudes 

e práticas após capacitação sobre sinais precoces de Transtorno do Espectro 

Autista, constatou-se que a dimensão que mostrou ter sido mais sensível à 

capacitação foi a de conhecimentos. Já nas dimensões atitudes e práticas, o poder 

estatístico da amostra não mostrou essa sensibilidade. Conclusão: o estudo verificou 

os maiores impactos do curso de formação na dimensão dos conhecimentos. Desde 

a fase pré do estudo, foram elevados os percentuais de respostas esperadas para 

práticas de encaminhamentos de crianças na presença de alguma alteração 

susceptível de TEA. Esses dados mostram certa sensibilização do grupo para a 

identificação de sinais precoces de TEA e de outros transtornos do 

neurodesenvolvimento. 

Palavras chave: Transtorno do Espectro Autista, Atenção Básica, Profissionais da 

Saúde, Capacitação. 



 

 

 

Abstract 

 

The impact of a training about early sign of Autism to Primary Health Care's 

professionals 

 

The Autism Spectrum Disorder (ASD) is characterized by persistent deficits in 

communication, social interaction, repetitive and restricted patterns of behaviors, 

interests. Early diagnosis indicates that the first signals must be traced between 18 

and 24 months of age. Health professionals who work specifically in primary care 

need to be trained so they can act with theoretical base and security on the referral of 

the child with behavior and/or development atypical, which are indicative of 

suspected ASD. The objectives of the study were to assess changes in knowledge, 

attitudes and practices of Primary Health Care professionals on developmental 

milestones and signs due to a training course and evaluate the participants' 

satisfaction with the training course, especially the potential of use in their work 

context. This present project was an exploratory experimental type with pre, post and 

follow-up measures with a convenience sample of 55 Basic Health Units 

professionals, whom provide primary care services in Itatiba. The study divided into 

four phases: (1) Pre -training evaluation, (2) Training course (3) post-training 

evaluation, and (4) Follow-up assessment. Results: considering that the study aimed 

to determine changes in knowledge, attitudes and practices after training on early 

signs of autism spectrum disorder on the involved professionals, the dimension that 

has proved to be more sensitive to training was the knowledge. However in attitudes 

and practical dimensions the statistical power of the sample showed no such 

sensitivity. Conclusion: The study found the best impacts of the training course on 

the dimension of knowledge. Since the initial part/1} of the study, there were high 

percentages of expected responses for the children referrals practices in the 

presence of any change likely to ASD. This data shows some degree of sensitization 

in the group for identification of early signs of ASD and other neurodevelopmental 

disorders. 

 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Primary Care, Health Professionals, Training. 
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1. 1. Introdução 

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é classificado na categoria de 

Transtornos do Neurodesenvolvimento na 5ª edição do Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5 (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014). Nesta edição do manual, o TEA é descrito como um quadro 

clínico caracterizado por sinais e sintomas relacionados à interação e comunicação 

social e à presença de padrões comportamentais restritos e repetitivos com 

prejuízos no funcionamento adaptativo e possibilidade de verificação antes dos 2 

anos de vida (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). Não há estudos 

conclusivos sobre a etiologia do TEA. Entretanto as evidências científicas têm 

mostrado que se trata de um transtorno neurobiológico complexo, em cuja 

etiopatogenia intervêm, além de fatores genéticos, outras condições multifatoriais 

decorrentes de eventos no período crítico do desenvolvimento cerebral que agem 

como fatores de risco para TEA de tipo pré, peri e pós-natais (ex. exposição fetal a 

ácido valproico, uso de álcool, eclampsia e sangramento durante a gravidez, baixo 

peso ao nascer, baixos índices de APGAR do neonato, convulsão febril, epilepsia, 

entre outros) (HADJKACEM et al., 2016; SCHIEVE et al., 2015; WALKER et al., 

2015; DANIELS et al., 2014; FORTUNATO, 2013; SCHWARTZMAN; CALIXTO et 

al., 2012; ARAÚJO, 2011; PAULA; RIBEIRO; TEIXEIRA, 2011; SCHLICKMANN; 

SCHWARTZMAN, 2000).  

Todos esses fatores agem conjuntamente, podendo aumentar a 

vulnerabilidade biológica subjacente para o transtorno. Entretanto nenhum deles até 

o presente pode ser adotado como hipótese causal. O TEA é considerado um 

quadro neuropsiquiátrico com alta carga de herdabilidade (em torno de 90%), cujo 

melhor modelo etiológico é o de tipo multifatorial (BRUNONI, 2011). Por ser um 

transtorno que envolve mecanismos biológicos, sua manifestação é precoce e 

apresenta perfil e cronicidade, comparada com o desenvolvimento típico (KLIN, 

2006). Indivíduos com Transtorno do Espectro Autista apresentam prejuízos em três 

grandes áreas, sendo considerado como tríade: interação social, comunicação 

verbal e não verbal e comportamentos restritos e repetitivos, considerados atípicos, 

desde o primeiro ano de vida (OZONOFF et al., 2008; BOSA; CALLIAS, 2000). 

 Entre os sintomas e sinais que caracterizam o TEA, a comunicação verbal e 

não verbal é um dos mais impactantes no desenvolvimento, pois acarreta prejuízos 
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na interação e convívio social (BOSA; CALLIAS, 2000; BARON-COHEN; LESLIE; 

FRITH, 1985). 

 Tratando-se de um transtorno que exige um diagnóstico precoce, quanto 

menor for à idade de identificação, e se implementadas intervenções baseadas em 

evidências científicas, maior será a melhora no prognóstico (KIM, 2015; 

ZWAIGENBAUM et al., 2015; WALLACE; ROGERS, 2010). 

 No Brasil, a Atenção Básica é encarregada de desenvolver as ações de 

saúde, no âmbito individual e coletivo, para a promoção, proteção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e 

manutenção da saúde (BRASIL, 2016). Essa definição pressupõe que são os 

equipamentos da Atenção Básica e os principais profissionais que devem 

desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia 

das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. E, 

no contexto dessa atenção básica, os principais equipamentos encarregados dessas 

ações são as Unidades Básicas de Saúde (UBS) (BRASIL, 2016). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o sistema público brasileiro, cujo objetivo 

é garantir assistência integral à saúde totalmente gratuita para a população. A rede 

ambulatorial do SUS abrange a atenção básica e os atendimentos ambulatoriais de 

alta complexidade, estes últimos geralmente ocorrem em hospitais (públicos, 

filantrópicos e privados). Na última cartilha de propostas do Ministério de Saúde, 

verifica-se uma atualização de conceitos nas políticas com a introdução de 

elementos ligados ao papel desejado da Atenção Básica na ordenação das Redes 

de Atenção. Avançou-se no reconhecimento de um leque maior de modelagens de 

equipes para as diferentes populações e realidades do Brasil. Além dos diversos 

formatos das Equipes de Saúde da Família (ESF), houve a inclusão de Equipes de 

Atenção Básica (EAB) para a população de rua (Consultórios na Rua), a ampliação 

do número de municípios que podem ter Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) e simplificaram-se as condições para que sejam criadas UBS Fluviais e ESF 

para as populações ribeirinhas (BRASIL, 2016). 

 No Brasil, os principais equipamentos das UBS envolvem profissionais das 

áreas de medicina (pediatria e clínica geral), enfermagem e odontologia, além de 

agentes comunitários. Desses profissionais, pediatras e enfermeiros são alguns dos 

profissionais mais importantes e devem estar preparados para a detecção precoce 

de sinais de TEA, já que eles acompanham todos os indicadores da saúde infantil 
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desde o nascimento (KIM, 2015).  

Este estudo aborda a verificação de indicadores de mudanças de 

conhecimentos, atitudes e práticas em relação ao TEA após uma capacitação no 

tema de profissionais de Unidades Básicas de Saúde de um município do Estado de 

São Paulo. O trabalho está inserido em uma linha de pesquisa do Programa de Pós-

graduação em Distúrbios do Desenvolvimento voltada para estudos de avaliação e 

intervenção em TEA, para estudos de formação continuada de professores em 

aspectos relativos ao transtorno em redes municipais de educação e para a 

capacitação de profissionais da saúde, tanto nos critérios clínicos do transtorno 

como nas estratégias de intervenção (SILVA, 2016a; SILVA, 2016b; KHOURY, 2013; 

LOWENTHAL, 2012).      

 O estudo integra um projeto de pesquisa mais amplo, coordenado pelo 

professor orientador, que abrange uma capacitação de equipes de saúde de dois 

centros de referência nacional no diagnóstico e tratamento de crianças e 

adolescentes com TEA (um em Porto Alegre e outro na cidade de São Paulo), 

financiado pela Organização Não Governamental Autismo & Realidade.  

 

1.2. Caracterização do Transtorno do Espectro Autista 

 

O Transtorno do Espectro Autista se caracteriza por uma série de sintomas, 

sendo os déficits de comunicação e reciprocidade sócio-emocional, bem como as 

alterações de comportamento os que causam os maiores prejuízos nas interações 

sociais (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). O manual DSM-5 

também recomenda avaliar como um dos principais especificadores de gravidade do 

transtorno a presença ou não de deficiência intelectual (DI) (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).  

Dados de prevalência estimaram índices mundiais de 62/10.000, embora essa 

estimativa fosse considerada variável em função de um conjunto de dados 

reportados no estudo que divulgou os dados, a saber, diferenças por região 

geográfica, fatores étnico-culturais ou socioeconômicos, entre outros (ELSABBAGH 

et al., 2012). Países em desenvolvimento continuam a ter dificuldades na estimativa 

de prevalência do transtorno, embora tenha havido avanços nos últimos anos 

(SKONIECZNA-ZYDECKA, 2016; FOMBONNE, 2016; DEKKERS et al., 2015; WAN, 

2013).  
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No Brasil, o principal estudo de prevalência reportou uma taxa baixa, de 

27,2/10.000, que na amostra estudada representou quase 0,3% de autismo na 

cidade brasileira que foi lócus da pesquisa (PAULA et al., 2011). Nesse estudo, a 

amostra inicial de crianças selecionadas foi de 1.470, das quais 94 (6,4%) foram 

referidas como casos suspeitos foram excluídos 11 indivíduos por não preencherem 

os critérios de inclusão. Das 83 crianças restantes, 12 obtiveram pontuações 

compatíveis com indicadores de autismo de acordo com o instrumento de 

rastreamento utilizado. Após a avaliação clínica da amostra de crianças suspeitas, 

foi realizada uma avaliação diagnóstica nelas, bem como em um grupo controle sem 

os indicadores de autismo. Dessa avaliação, o trabalho estimou uma prevalência de 

27,2/10.000. O estudo foi o primeiro trabalho a estimar a prevalência populacional do 

transtorno na América do Sul e, embora tenha verificado frequência menor às de 

estudos internacionais, provavelmente pelo número amostral pequeno, restrito a 

uma cidade, tem expressiva importância para as políticas públicas do Brasil e para 

melhorar o planejamento de serviços junto a esta população (PAULA et al., 2011). 

No estudo de Brian, Bryson e Zwaigenbaum (2015), reporta-se que trabalhos 

prospectivos de lactentes com risco aumentado para TEA em função do fator 

herdabilidade (isto é, aqueles com um irmão mais velho afetado) enfatizam quatro 

domínios de desenvolvimento como fortes fatores preditores de TEA. Esses 

indicadores associados à DI também têm sido identificados como preditores de 

adaptação funcional (GRAY et al., 2014). Esses domínios são o controle atencional 

precoce, a regulação emocional, a orientação e/ou a abordagem social e o 

desenvolvimento da comunicação. Basicamente, essas áreas compõem os 

principais sinais de TEA do domínio A dos critérios clínicos do transtorno de acordo 

com o DSM-5. São eles os déficits persistentes na comunicação e na interação 

social em múltiplos contextos, na reciprocidade social, na atenção compartilhada, na 

iniciação, respostas sociais e habilidades de teoria da mente, nos comportamentos 

não verbais, no contato visual e uso de gestos, no jogo simbólico e no interesse 

social por pares (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

Já no domínio B do manual, aparecem como critérios os padrões de 

comportamentos repetitivos e interesses restritos, os movimentos estereotipados, o 

uso estereotipado de objetos, ecolalias, persistência em rotinas, rigidez e 

hiper/hiporreatividade sensorial (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

Como o rastreamento e o diagnóstico de TEA são essencialmente clínicos, 
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cabe aos profissionais da saúde estar devidamente capacitados para diferenciar 

indicadores e sinais de marcos esperados de desenvolvimento. No Brasil, estudos 

anteriores mostram que, tanto na atenção básica como em serviços especializados 

de atendimento ambulatorial, pediatras e outros profissionais da saúde têm falta de 

preparo para realizar avaliações clínicas frente a casos suspeitos de diversos 

transtornos do neurodesenvolvimento, entre os quais está o TEA (BORDINI et al., 

2015; LOWENTHAL, 2013; FATORI et al., 2012; PAULA et al., 2012; TANAKA; 

LAURIDSEN-RIBEIRO, 2006).  

 

 

1.3. Indicadores de sinais de alerta de Transtorno do Espectro Autista 

 

Nos primeiros quatro anos de vida de uma criança, é essencial que sejam 

acompanhados diversos indicadores sociocomportamentais de interação e de 

contato emocional e social, muitos dos quais, quando deficitários, são indicativos de 

sinais de alerta para TEA (BOSA, 2002). Alguns exemplos desses sinais são os 

déficits de comunicação social e interação social, as dificuldades para compreender 

a intenção comunicativa de outras pessoas, os déficits para compartilhar 

socialmente experiências e interesses, os déficits de reciprocidade socioemocional 

que se mostram a partir de prejuízos na capacidade de envolvimento com outros e 

no compartilhamento e/ou na compreensão de ideias e sentimentos de outras 

pessoas, as dificuldades para mostrar interesse em coisas a seu redor (inicialmente, 

essas dificuldades podem ser observadas pela incapacidade, em grau variado, de 

seguir ou de acompanhar o interesse de outra pessoa em relação a algum evento ou 

objeto do meio), a redução ou a ausência de capacidade para iniciar interações 

sociais e compartilhar emoções, os prejuízos nas habilidades de imitação do 

comportamento de adultos que poderão estar reduzidas ou ausentes, as dificuldades 

para se engajar em brincadeiras que envolvam interação social, por exemplo, brincar 

de esconde-esconde e os déficits em habilidades de “atenção compartilhada” (AC) 

que podem ser verificados a partir do segundo semestre de vida.  

Em relação aos déficits na AC, eles se manifestam como dificuldades da 

criança para vocalizar, utilizar gestos e manter contato visual enquanto divide essa 

experiência com uma pessoa em relação a eventos ou a objetos (inicialmente 
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brinquedos) presentes no ambiente em que a criança se encontra. Por exemplo, 

dificuldade para apontar com a finalidade de mostrar e para compartilhar a atenção e 

interesse com um adulto em relação a um determinado objeto, como um brinquedo 

(BRIAN; BRYSON; ZWAIGENBAUM, 2015; ZANON, 2012).  

Essas habilidades de seguir o gesto de apontar ou o olhar indicador de outras 

pessoas, associadas à atenção compartilhada, são denominadas habilidades 

protodeclarativas (declarar interesse em algum evento, mostrando-o e 

compartilhando-o com outros pares da relação social). A criança com TEA pode ser 

incapaz não só de responder quando chamada para compartilhar esses interesses 

como também de iniciar interações em prol de compartilhar o interesse por um 

determinado objeto. Crianças com TEA mostram dificuldades e déficits no gesto de 

apontar. O gesto, nessa situação, tem a função de compartilhar a atenção e o 

interesse em objetos ou eventos com um adulto ou com outro parceiro da relação 

social (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014; BACKES et al., 2013; 

ZANON; BACKES; BOSA, 2014; LAMPREIA, 2007; BOSA, 2002). 

Outras alterações que também podem ser verificadas a partir dos quatro 

primeiros anos de vida, em graus variados, são padrões de comportamentos 

repetitivos e interesses restritos. Os comportamentos repetitivos e estereotipados 

são pouco usuais, estranhos ou inapropriados se a criança for comparada a seus 

pares. São comportamentos que ocorrem repetidamente e da mesma forma, como 

balançar as mãos, a cabeça, o corpo todo ou partes dele, estalar os dedos, cheirar 

objetos, rodopiar, contar passos, girar, rodar objetos, andar na ponta dos pés etc. 

Podem ser observados também comportamentos agressivos (chutar, bater, morder 

etc.) e auto lesivos (morder-se, bater na cabeça com as mãos etc.), que causam 

geralmente danos físicos à própria criança ou a outras pessoas. A criança também 

pode manifestar insistência nas mesmas coisas, como querer ficar muito tempo 

envolvida na mesma tarefa, usar objetos repetitivamente, alinhar brinquedos, girar 

objetos e repetir rituais de saudação.  

A partir do terceiro ano de vida, podem ser observadas com maior nitidez as 

dificuldades para aderir a rotinas, a realização de comportamentos disruptivos em 

relação a mudanças de rotinas e o surgimento de interesses fixos e altamente 

restritos, que são anormais em intensidade ou foco se comparados aos de outras 

crianças, como o interesse restrito a brinquedos. Pode haver uma indiferença 

aparente à dor e às variações de temperatura, assim como reações estranhas a 
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sons ou texturas específicas, indicativas de hiper ou hiporreatividade a estímulos 

sensoriais por exemplo, cheirar ou tocar objetos de forma excessiva e apresentar 

fascinação visual por luzes, sons ou pelos movimentos de objetos (MERGL; AZONI, 

2015; BOONEN et al., 2014; BRASIL, 2014; AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014; FERNANDES et al., 2011). 

 Em razão dos indicadores descritos acima, percebe-se que a avaliação e a 

diferenciação de marcos esperados de desenvolvimento de sinais de alerta de TEA é 

uma ação complexa, que demanda uma preparação adequada dos profissionais da 

saúde na atenção básica (BORDINI et al., 2015; ZANON; BACKES; BOSA, 2014; 

BRASIL, 2014; GARCIA; LAMPREIA, 2011; BOSA, 2006). O diagnóstico precoce, 

associado à intervenção adequada, favorece a melhora no quadro clínico do 

indivíduo com Transtorno do Espectro Autista (ZWAIGENBAUM et al., 2015). 

 A partir da complexidade dos sinais acima descritos, e partindo do 

pressuposto de que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem como objetivo garantir 

assistência integral e totalmente gratuita para a população, espera-se que a 

assistência materno-infantil da Atenção Básica exercida pelas equipes profissionais 

possibilite identificar os sinais iniciais de alterações no neurodesenvolvimento, como 

aquelas compatíveis com suspeita de TEA. 

 

 1.4. A Atenção Básica à Saúde no Brasil e rastreamento de sinais de alerta 

para Transtorno do Espectro Autista 

 

  A rede ambulatorial do SUS abrange a atenção básica e os atendimentos 

ambulatoriais de alta complexidade, estes últimos geralmente ocorrem em hospitais 

(públicos, filantrópicos ou privados). Tem sido meta do SUS a habilitação de 

condições de gestão descentralizadas do sistema que garantam o atendimento da 

população (BRASIL, 2012).  

A Atenção Básica à Saúde é desenvolvida pelas equipes de Atenção Básica 

(Equipes de Saúde da Família e outras modalidades de Equipes de Atenção Básica), 

pelos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), pelas equipes dos Consultórios 

na Rua e pelas de Atenção Domiciliar (Melhor em Casa) (BRASIL, 2012). Todas 

atendem uma população específica em um território definido.                

Assumem, portanto, a responsabilidade sanitária e o cuidado da população. 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são o local prioritário de atuação das equipes 
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e Atenção Básica (AB). Desse modo, desenvolve-se uma Atenção Básica à Saúde 

com alto grau de descentralização e profunda capilaridade no território nacional, o 

que a deixa sempre mais próxima ao cotidiano das pessoas (BRASIL, 2012). A 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) estabelece que as UBS sejam 

instaladas próximas aos locais de residência da população. 

Entre os princípios da PNAB está o de que a Atenção Básica realize um 

conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abranja a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, com o 

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde, na 

autonomia das pessoas e nas determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades (BRASIL, 2012). Prevê-se que nessas ações sejam utilizadas 

tecnologias de avaliação e de cuidado complexas e variadas, que auxiliem no 

manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância 

em seu território, observando critérios de risco e vulnerabilidade, entre outros 

aspectos. Essa política de descentralização possibilita o acesso universal e contínuo 

a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de 

entrada e preferencial da rede de atenção.  

Uma das funções da rede de atenção à saúde é estabelecer uma organização 

de Redes de Atenção à Saúde como estratégia para um cuidado integral e 

direcionado às necessidades de saúde da população. Isso possibilita montar 

arranjos organizativos formados por ações e serviços de saúde com diferentes 

configurações e equipes multidisciplinares que permitam oferecer cobertura e 

cuidado às necessidades de saúde da população. As equipes dessas UBS são 

multiprofissionais, compostas, conforme a necessidade, por médicos, enfermeiros, 

cirurgiões-dentistas, auxiliares em saúde bucal ou técnicos em saúde bucal, 

auxiliares de enfermagem ou técnicos de enfermagem e agentes comunitários de 

saúde, entre outros profissionais. Essas equipes são organizadas em função da 

realidade epidemiológica e institucional e das necessidades de saúde da população 

(BRASIL, 2012). A consolidação e o aprimoramento da atenção básica exigem tanto 

um saber como um fazer em educação permanente que possam se traduzir em 

atendimento de excelência na saúde. 

A atenção integral à pessoa com TEA estabelece que haja uma articulação 

entre as ações de atenção da rede SUS (atenção básica, especializada e hospitalar) 
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e os serviços de proteção social e de educação (BRASIL, 2014). Em 2014, foi 

publicado pelo Ministério da Saúde o documento “Diretrizes de Atenção à 

Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo”, fruto do trabalho 

conjunto de pesquisadores, especialistas da área e representantes da sociedade 

civil no campo da habilitação/reabilitação na Rede de Cuidados à Pessoa com 

Deficiência (BRASIL, 2014). Nesse documento, há diretrizes importantes quanto à 

necessidade de identificação precoce do transtorno para poder proceder com 

intervenções nos primeiros anos do desenvolvimento da criança.  

Quando se fala em detecção precoce, o papel das equipes de saúde da 

Atenção Básica é essencial. Existe nesse documento um conjunto de indicadores do 

desenvolvimento infantil esperados para faixas etárias precoces (de 0 a 48 meses) e 

as respectivas comparações desses indicadores com sinais de TEA. O documento é 

uma valiosa ferramenta a ser utilizada pelas equipes da Atenção Básica, tendo em 

consideração que, para identificar um sinal do transtorno, é imprescindível que o 

profissional reconheça também o marco esperado de desenvolvimento que a criança 

deve ter para a idade numa determinada área. O objetivo da diretriz é oferecer 

orientações às equipes multiprofissionais dos pontos de atenção da Rede SUS para 

o cuidado à saúde da pessoa com TEA e de sua família nos diferentes pontos de 

atenção da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2014). 

Sabe-se que uma das ações de assistência materno-infantil da Atenção 

Básica exercidas pelas equipes profissionais é a identificação de sinais iniciais de 

problemas de desenvolvimento (BRASIL, 2012). Nesse sentido, instrumentalizar 

essas equipes no uso de instrumentos padronizados de avaliação de sinais 

precoces de alerta é essencial tratando-se do TEA. De outro lado, apenas a 

instrumentalização dessas ações não é suficiente. Recomenda-se também que 

esses profissionais sejam capacitados para identificar clinicamente sinais do 

transtorno e diferenciá-los de marcos esperados do desenvolvimento infantil. 

Desde sua criação, em 1994, o Programa Saúde da Família tem como 

objetivo central organizar a saúde na Atenção Primária, tendo como eixo central a 

construção da saúde em todo o território brasileiro (LOWENTHAL, 2012).  

Partindo da concepção estrutural, a capacitação dos profissionais da área da 

saúde é imprescindível e de extrema relevância, pois atuam direta e constantemente 

com crianças e adolescentes em diferentes faixas etárias. Pesquisas comprovam 

que os profissionais da Atenção Primária necessitam ser capacitados para que 
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possam estar aptos a identificar os sinais precoces de comportamentos atípicos em 

crianças e adolescentes (LOWENTHAL, 2012; SILVA, 2016a). 

 As discussões e as ações em relação à necessidade de capacitação dos 

profissionais da área da saúde emergem em meio a vários problemas, como lacunas 

na formação acadêmica, falta de investimento governamental e despreparo, devido 

à carência de capacitação e instrumentalização em relação ao processo 

neuropsicomotor do desenvolvimento infantil ou ao uso inapropriado de instrumentos 

(ZAQUEU et al., 2015). 

O ensino deficitário sobre os critérios clínicos para identificar suspeita de TEA, 

entre outros transtornos do neurodesenvolvimento e transtornos psiquiátricos, está 

presente desde os currículos dos cursos de medicina, que despendem poucas horas 

dentro de sua grade curricular para esses temas. Desse modo, não permitem que os 

estudantes e residentes tenham experiências e conhecimentos básicos durante todo 

o curso de medicina, sendo que esse contato ocorre somente na prática, o que 

dificultará e atrasará todo o processo de diagnóstico e encaminhamento ou até 

mesmo produzirá diagnósticos equivocados (BORDINI, 2014; MULLER, 2012). 

Inclusive cursos que têm como objeto básico de estudo a saúde mental também são 

deficitários quanto a essa formação, como o curso de Psicologia (PAULA; 

BELISÁSIO; TEIXEIRA, 2016). 

Estudos demonstram que os pais são os primeiros a suspeitar e a perceber 

alterações no comportamento e no desenvolvimento dos filhos, mas, por inúmeros 

motivos, é comum demorarem para relatar suas suspeitas aos médicos e solicitar 

ajuda. Em outros casos, até comentam nas consultas, mas suas dúvidas e queixas 

não são sanadas ou ouvidas adequadamente (FILHA et. al.; 2015). É preciso 

portanto que os médicos do PSF estejam capacitados para identificar essas 

alterações precocemente e realizar os devidos encaminhamentos e atendimentos, 

pois são a referência de atendimento para essas famílias. Os profissionais da saúde 

devem ter o conhecimento e, principalmente, a consciência de que a observação e a 

investigação do rastreamento de alterações na primeira infância podem minimizar 

danos futuros, a fim de proporcionarem, desde o início, uma boa qualidade de vida 

às famílias e às crianças, principalmente quando a suspeita é de autismo (FILHA et 

al.; 2015). 

Os profissionais da saúde que atuam especificamente na atenção primária 

necessitam estar capacitados para que possam atuar com base teórica e segurança 
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no encaminhamento para a equipe especializada da criança que apresenta 

comportamento e/ou desenvolvimento atípico, para que as intervenções e o 

acompanhamento necessários sejam realizados. Principalmente no que tange aos 

indícios precoces de TEA, a qualificação dos profissionais através da capacitação 

favorece um prognóstico precoce, tornando o atendimento direcionado e mais 

rápido, sendo o Programa de Saúde da Família um lócus importante para essas 

capacitações (BORDINI, 2014; LOWENTHAL, 2012). Estudos apontam que a 

precocidade no diagnóstico e, consequentemente, no direcionamento aos 

atendimentos favorece a melhora do quadro clínico em crianças e adolescentes que 

sofrem com alterações causadas pelos transtornos do neurodesenvolvimento, 

devido à maior plasticidade neural (BORDINI, 2014).  

A seguir, apresentarei os objetivos do estudo. 
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2.1.  Objetivos  

 

 Verificar mudanças em conhecimentos, atitudes e práticas de profissionais 

da Atenção Básica de Saúde sobre marcos de desenvolvimento e sinais de 

autismo em função de um curso de formação; 

 Avaliar a opinião dos profissionais sobre o potencial uso dos conhecimentos 

adquiridos no curso no contexto assistencial da Atenção Básica. 
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 3-MÉTODO 
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3. 1. Justificativa e Contextualização do Estudo 
 

          

 O presente estudo se assenta em outro projeto em andamento, financiado 

pela ONG Autismo & Realidade, que tem o título “Evidências de efetividade de um 

programa de capacitação de pediatras e psicólogos para avaliação de sinais e 

sintomas dos Transtornos do Espectro do Autismo: um estudo colaborativo”.  O foco 

desse projeto é a Capacitação de Profissionais da Área da Saúde em relação aos 

sinais de alerta para o Transtorno do Espectro Autista por meio de um instrumento 

padrão ouro de avaliação diagnóstica de autismo – AIDOS. A pesquisa tem como 

pesquisador coordenador proponente a Profa. Dra. Maria Cristina Triguero Veloz 

Teixeira, orientadora deste subprojeto. Duas instituições fazem parte da execução 

desse macroprojeto: a primeira instituição proponente é o Programa de Pós-

Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie na cidade de São Paulo; as instituições de execução do projeto são o 

Centro de Atenção Integral em Saúde Mental do Hospital da Santa Casa de 

Misericórdia da cidade de São Paulo e o Ambulatório de Desenvolvimento do 

Hospital da Criança Santo Antônio da Irmandade Santa Casa de Misericórdia da 

cidade de Porto Alegre. 

O projeto tem como objetivo a capacitação de profissionais da atenção à 

saúde mental em nível secundário. Já esta dissertação teve como finalidade uma 

capacitação sobre TEA na Atenção Básica de Saúde. Este estudo optou pela cidade 

de Itatiba, no interior de São Paulo, por ser um município que apresenta outros 

projetos que beneficiam a primeira infância nas políticas locais de saúde. O 

município de Itatiba obteve vários prêmios, inclusive internacionais, pelas ações e 

projetos voltados para a primeira infância.  

 

3. 2. Local do estudo 

 

A cidade de Itatiba, no estado de São Paulo, está localizada a 

aproximadamente 84 km da capital. Para o atendimento Atenção Primária à Saúde 

especificamente, a cidade conta com 25 Unidades Básicas de Saúde, o 

Ambulatório Central de Especialidades, onde também funciona a Secretaria da 

Saúde, e o Centro de Atenção à Criança (CAC). Devido à inexistência de um 
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Centro de Atendimento Psicossocial (CAPSI) no município, o CAC é o serviço que 

oferece atendimento a crianças e adolescentes que apresentam problemas de 

saúde mental crônicos, como é caso do TEA.  

Os profissionais do CAC são distribuídos em diversas áreas de formação: 

fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, terapeuta 

ocupacional, pediatras, neuropediatra, fisioterapeutas, nutricionista, assistente 

social, dentista, auxiliar de odontologia. Os profissionais que compõem o Programa 

Saúde da Família (PSF) e as Unidades Básicas da Saúde (UBS) são os seguintes: 

34 médicos, 25 enfermeiros, 46 auxiliares de enfermagem, 28 escriturários e 103 

agentes comunitários da saúde, totalizando 236 profissionais. Conforme dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), a população de Itatiba 

em 2015 era de 113.284 habitantes. O município também consta de Programa 

Saúde da Família (PSF), cujos equipamentos trabalham em conjunto com os 

profissionais das Unidades Básicas da Saúde (UBS), que são médicos, 

enfermeiros, auxiliares de enfermagem, escriturários e agentes comunitários da 

saúde.  

Em Itatiba, as ações da Atenção Primária à Saúde são desenvolvidas pelas 

Unidades de Saúde da Família (USF), formadas por equipes multiprofissionais com 

um médico especialista em Saúde da Família. A Unidade Básica de Saúde - UBS 

conta com especialidades básicas de clínica geral, pediatria e ginecologia e 

obstetrícia. Itatiba aderiu em 2013 ao Programa Primeiríssima Infância e, em pouco 

tempo, tornou-se referência no cuidado com as crianças de 0 a 3 anos. O município 

tem sido destaque entre todas as cidades participantes devido à excelente atuação 

de suas equipes.  

O Programa Primeiríssima Infância recebeu em 2014 o prêmio internacional 

da Fundação América Latina em Acción Solidária, criada pela cantora colombiana 

Shakira e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (Prêmio Alas-Bid). Itatiba 

foi também um dos grandes vencedores do prêmio Qualidade e Excelência na 

Saúde Pública, que premiou as ações de destaque na área da Saúde implantadas 

no ano de 2013. O reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no município foi 

concedido durante o 9º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Brasil, 

realizado entre os dias 27 e 30 de abri de 2014, na cidade de Foz do Iguaçu, no 

Paraná (PREFEITURA DE ITATIBA, 2015). 
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Conforme mencionado, Itatiba, município em que o este projeto foi aplicado, 

apresenta inúmeras ações voltadas para o programa Primeiríssima Infância, cujo 

objetivo principal é promover o conhecimento gestacional na prática.  

Essas ações provocam intervenções sociais no município, incentivando a 

pesquisa, publicações, participação em congressos, realização de cursos, 

simpósios, oficinas e palestras à população. 

As ações realizadas no município de Itatiba permeiam a Educação, a Saúde 

e a Ação Social, e todos os cursos, palestras e oficinas são contemplados nesta  

tríade. Alguns exemplos de cursos e ações oferecidos aos profissionais e à 

população foram a Semana do Bebê e o programa Famílias que Educam, que é 

dividido em etapas e deve durar dois anos. Apesar de as políticas públicas da 

Secretaria de Saúde da cidade de Itatiba priorizarem a primeira infância, 

capacitando os profissionais mediante cursos, como os citados anteriormente, não 

foram identificadas ações específicas voltadas para o desenvolvimento de 

habilidades e competências dos profissionais para comparar marcos esperados de 

desenvolvimento com sinais precoces de alterações e/ou sinais de alterações 

compatíveis com transtornos do neurodesenvolvimento, como o Transtorno do 

Espectro Autista ( PREFEITURA DE ITATIBA, 2016). 

 

3.3. Desenho do estudo e participantes 

 

O presente projeto foi de tipo experimental exploratório (COZBY, 2003), 

com medidas pré, pós e follow-up. A amostra foi definida pelas coordenadoras 

locais da Atenção Básica em função da disponibilidade dos profissionais para 

participar do estudo e de maneira que os atendimentos da rede pudessem ser 

oferecidos de acordo com a rotina da rede. Foi composta inicialmente por 97 dos 

314 profissionais da Atenção Básica de Saúde do município de Itatiba do Estado 

de São Paulo. A composição da amostra foi a seguinte: médicos (pediatras e 

médicos do Programa Saúde da Família), enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, dentistas, auxiliares de 

dentista, nutricionista e assistente social -51 são do sexo feminino (92,7%) e 4 do 

sexo masculino (7,3%). 

Da amostra inicial composta por 97 profissionais, tivemos perda amostral 

da fase pré para a pós de 17 participantes, ficando com o total de 80 participantes 
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(17%), da fase pós para o follow-up, a perda foi de 35 participantes. A amostra 

final foi composta por 55 participantes, totalizando uma perda amostral de 35 

participantes (36,08%) no decorrer do estudo, entre as fases pré e pós e follow-

up. Os motivos associados às perdas foram os seguintes: a) 10 profissionais não 

responderam ao questionário na 1ª fase do estudo; b) o restante da amostra não 

participou da 2ª fase devido à necessidade de cobertura nas Unidades Básicas de 

Saúde, pois a capacitação foi conduzida no horário de trabalho. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da UPM, sob protocolo CAAE: 36991614.0.0000.0084 (Anexo 2). 

 

Nas tabelas 1, 2 e 3 apresenta-se a distribuição da amostra de acordo com 

a profissão, o nível de escolaridade e o estado civil, respectivamente. 

 

           Tabela 1. Distribuição da amostra de acordo com o tipo de profissão. 

Profissão N % 

   

Auxiliar de Enfermagem 10 18,2% 

Técnica de Enfermagem 3 5,5% 

Enfermagem 18 32,7% 

Médica 13 23,6% 

Psicóloga 4 7,3% 

Assistente Social 1 1,8% 

Fisioterapeuta 2 3,6% 

Fonoaudiologia 1 1,8% 

Odontologia 2 3,6% 

Auxiliar de Odontologia 1 1,8% 

                                                         

Tabela 2. Distribuição da amostra de acordo com nível de escolaridade. 

Escolaridade N % 

Graduação 41 74,5% 

Especialização 32 58,2% 

Mestrado 1 1,8% 

Auxiliar 10 18,2% 

Técnico 4 7,3% 

                                                                                  

Tabela 3. Distribuição da amostra de acordo com o estado civil. 

Estado civil N % 

Casado 24 43,6% 

Divorciado 10 18,2% 

Solteiro 13 23,6% 

União estável 8 14,5% 

 

A distribuição da amostra em relação ao local de trabalho e ao tempo de 

trabalho é apresentada nas tabelas 4 e 5, respectivamente. 
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          Tabela 4. Distribuição da amostra por local de trabalho. 
Local de 
trabalho 

N % 

ESEF 41 74,5% 

UBS 5 9,1% 

NASF 9 16,4% 

 

          Tabela 5. Distribuição por tempo de trabalho. 

Tempo de 
trabalho 

N % 

Menos de 1 ano 2 3,6% 

1 a 3 anos 21 38,2% 

3 a 5 anos 9 16,4% 

Mais de 5 anos 23 41,8% 

                                                                   

 

 

3.4 Instrumentos 

 

a) Questionário sobre conhecimentos sobre marcos de desenvolvimento típico 

e sinais precoces de alerta para TEA. Optou-se pela elaboração de um 

instrumento que fosse adequado aos objetivos do estudo. Foi construído com 

base em 29 afirmações a serem pontuadas em escala tipo likert com as seguintes 

opções de resposta: “Discordo totalmente”, “Discordo”, “Nem concordo nem 

discordo”, “Concordo”, “Concordo plenamente” e “Nunca ou raramente”, “Às 

vezes”, “Frequentemente”, “Muito frequentemente”. As afirmações que avaliaram 

conhecimentos sobre marcos esperados de desenvolvimento e sinais de alerta 

para TEA na 1ª infância, predominantemente sinais de TEA entre 0 e 48 meses, 

foram baseadas no documento “Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa 

com Transtornos do Espectro do Autismo”, do Ministério da Saúde, sobre marcos 

esperados do desenvolvimento e sinais precoces de alerta para TEA (BRASIL, 

2014). Essas afirmações adotaram a escala likert: “Discordo totalmente”, 

“Discordo”, “Nem concordo nem discordo”, “Concordo”, “Concordo plenamente”. A 

depender do tipo de informação, uma resposta correta se localizava nas primeiras 

duas alternativas de resposta ou nas duas últimas. A resposta “Nem concordo 

nem discordo” foi considerada neutra. 

O questionário também continha afirmações que avaliavam atitudes e 

práticas em relação a crianças com sinais de alerta para TEA. Essas afirmações 

adotaram a escala likert: “Nunca ou raramente”, “Às vezes”, “Frequentemente”, 
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“Muito frequentemente”. Também a depender do tipo de informação, uma resposta 

correta se localizava nas primeiras duas alternativas de resposta ou nas duas 

últimas. A distribuição das questões em função de cada domínio avaliado foi a 

seguinte: 

 

Áreas do questionário Questões 

Marcos esperados de desenvolvimento e sinais de alerta para TEA 1 a 21 

Atitudes em relação a crianças com sinais de alerta para TEA 22 a 25 

Práticas em relação a crianças com sinais de alerta para TEA 26 a 29 

                                                                                                           

Outros dados para a caracterização da amostra foram levantados: sexo, 

idade, formação, função, unidade de trabalho e capacitações anteriores no tema 

(Anexo 1-versão final do Questionário). A aplicação do questionário na fase pós-

capacitação também incluiu questões para explorar a satisfação dos participantes 

com o curso de formação, especialmente o potencial de uso em seu contexto de 

trabalho. 

O questionário passou por processo de validade de conteúdo baseado no 

critério de juízes, sendo que três profissionais com expertise na área de TEA 

avaliaram as questões com base em critérios de objetividade, clareza e precisão 

(PASQUALI, 1999). Na tabela 6 apresentam-se as modificações efetuadas nos 

itens do questionário após a avaliação de três juízes, professores com titulação de 

Doutor e atuação na área de transtornos do neurodesenvolvimento.  

Na tabela 6 são apresentadas as questões em seu contexto original, as 

alterações sugeridas pelos juízes (as quais foram todas realizadas) e as questões 

modificadas após revisão dos juízes. A partir da questão número 14 da versão 

original, algumas questões foram excluídas (sugestão dos juízes), pois estavam 

com abordagens já mencionadas em outras questões. As questões que foram 

excluídas do questionário original foram as de número 13, 23 e 32. (Anexo 1- 

versão final). 
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Tabela 6. Resultados da validade de conteúdo efetuada mediante avaliação de juízes nos 
itens do questionário modificados.  
 

 
Item original 

Aspectos 
levantados pelos 
juízes quanto à 

validade de 
conteúdo 

 
Item modificado para a versão 

final do questionário 

3-Entre os 12 e 18 meses a 
criança desenvolve mais 
amplamente a fala, com um uso 
gradativamente mais apropriado 
do vocabulário e da gramática. 

Os juízes avaliaram 
que os itens 
“clareza e 
objetividade” 
necessitavam de 
ajustes. 

3-Entre os 12 e 18 meses a criança 
desenvolve mais a fala, 
apresentando maior repertório de 
palavras e construindo frases mais 
elaboradas. 

4-As interações sociais, entre os 

24 e os 36 meses, são 
comprometidas, pois não há 
iniciativa por parte da criança em 
apontar, mostrar, dar objeto e 
muito menos compartilhá-los com 
o adulto. 

 
O apontamento para 
revisão dos juízes 
nesta questão a ser 
revisado foi a 
“clareza”. 

4-Entre os 24 e os 36 meses, as 

interações sociais são 
comprometidas, pois a criança não 
inicia espontaneamente 
comportamentos de apontar e 
mostrar objetos. 

5- Entre 18 e 24 meses a criança, em 

geral, só mostra ou dá algo para 
alguém quando isso for para 
satisfazer alguma necessidade 
imediata para ela, como por 
exemplo, abrir uma caixa para pegar 
algum brinquedo. 

 
O apontamento dos 
juízes nesta questão 
a ser revisado foi a 
“clareza”. 

5- Entre 18 e 24 meses a criança, em 

geral, só mostra ou dá algo para 
alguém quando isso for para 
satisfazer alguma necessidade 
imediata dela, como por exemplo, 
mostrar uma caixa para que o adulto 
a abra e pegue algum brinquedo de 
dentro dela. 

6- Por volta de 10 meses as crianças 

costumam explorar as diferentes 
propriedades dos brinquedos através 
dos atributos destes, por exemplo, 
textura, cheiro, sons, etc. 

O apontamento dos 
juízes nesta questão 
a ser revisado foi a 
“clareza”. 

6- Por volta de 10 meses as crianças 

costumam explorar as diferentes 
propriedades dos brinquedos através das 
características destes, por exemplo, 
textura, cheiro, sons, etc. 

10- Brincadeiras entre 12 e 18 meses 

não são exploratórias, fixam apenas 
em algumas partes do objeto e não 
exploram suas funções e 
características. 
 

Os itens apontados 
para revisão, pelos 
juízes, nesta questão 
foram: “objetividade, 
clareza e precisão”. 

10- Entre 12 e 18 meses, as brincadeiras 

não são exploratórias, as crianças focam 
apenas em algumas partes do objeto e 
não exploram suas funções e 
características, como por exemplo, usar 
um carrinho para rodar. 

12- Crianças entre 24 e 36 meses, 

podem cantar e recitar poesias, 
através da repetição, produzem a 
maior parte dos sons da língua, mas 
pode apresentar erros. 

Os itens apontados 
para revisão, pelos 
juízes, nesta questão 
foram: “objetividade, 
clareza e precisão”. 

12- Crianças entre 24 e 36 meses, 

apesar de não ser fluente na língua 
materna, conseguem produzir a maioria 
dos sons por meio da repetição, como 
por exemplo, cantar e recitar poesias. 

14- Entre 6 e 12 meses habilidades 

para brincar de esconde- esconde 
não são observadas em crianças. 

A sugestão foi excluir 
a questão por ser 
parecida com a 
questão 15, na 1ª 
versão do 
questionário. 

 
13- A Questão foi excluída. 

15-O jogo de faz de conta emerge 

por volta dos 15 meses, mostrando-
se mais clara por volta dos 36 
meses. 

Os itens apontados 
para revisão, pelos 
juízes, nesta questão 
foram: “objetividade e 
clareza”. Os números 
ficaram diferentes 
pois questões foram 
excluídas. 

14- As brincadeiras de faz-de-conta 

iniciam por volta dos 24 meses, 
mostrando-se de maneira mais clara por 
volta dos 36-48 meses. Por exemplo, 
brincadeiras de casinha, de trânsito, de 
escolinha e de outras atividades 
cotidianas. 

17- A criança entre 18 e 24 meses 

não apresenta fala autônoma, 
apenas repetição de falas de outras 
pessoas. 

Os itens apontados 
para revisão, pelos 
juízes, nesta questão 
foram: “objetividade e 
clareza”. 

16- A criança entre 18 e 24 meses não 

apresenta fala própria apenas repetição 
de falas de outras pessoas. 
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Item original 

 
Aspectos 

levantados pelos 
juízes quanto à 

validade de 
conteúdo 

 
Item modificado para a versão 

final do questionário 

20- Crianças entre 6 e 12 meses 

apresentam  indicadores 
comportamentais que dão a 
impressão que elas conversam, por 
exemplo, prestar atenção ao 
cuidador, gritar e balbuciar. 

 
O iten apontado para 
revisão, pelos juízes, 
nesta questão foi a 
“clareza”. 

19- Crianças entre 6 e 12 meses 

apresentam comportamentos que dão a 
impressão que elas estão se 
comunicando, como por exemplo, prestar 
atenção ao cuidador, gritar e balbuciar. 

23-Fico confortável em orientar os 

pais sobre o desenvolvimento dos 
seus filhos. 

A sugestão foi excluir 
a questão por ser 
parecida com a  24 
na 1ª versão do 
questionário 

 
23- A questão foi excluída. 

24- Quando atendo uma família com 

um bebê de até 6 meses tenho 
segurança em explicar sobre as 
etapas do desenvolvimento. 

O item apontado para 
revisão, pelos juízes, 
nesta questão foi a 
“precisão”. 

22-Quando atendo uma família com um 

bebe de até 36 meses tenho segurança 
em explicar sobre as etapas do 
desenvolvimento neuropsicomotor. 

32- Ao ver um bebê com atraso de 

desenvolvimento peço para a família 
imediatamente procurar um 
especialista. 

A sugestão dos juízes 
foi excluir a questão, 
por estar parecida 
com outra já 
formulada. 

 
32- A questão foi excluída. 

 

b) Material do Curso de Formação. Foi composto por aulas expositivas sobre 

marcos de desenvolvimento típico e sinais precoces de alerta para TEA. Os 

conteúdos teóricos desses slides foram acompanhados de vídeos extraídos da 

internet que ilustravam marcos esperados de desenvolvimento e sinais de alerta de 

TEA em cada um dos domínios clínicos das diretrizes diagnósticas do DSM-5. Os 

conteúdos dos slides foram baseados no documento “Diretrizes de Atenção à 

Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo”, sobre marcos 

esperados do desenvolvimento e sinais precoces de alerta para TEA no DSM-5 

(BRASIL, 2014; AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). Os slides 

apresentaram conteúdos relacionados a indicadores de sinais precoces de alerta 

para o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os temas abordados foram os 

seguintes: características do TEA a partir dos diagnósticos do DSM-5 e das diretrizes 

de Atenção Básica; epidemiologia; diferenciação entre marcos esperados de 

desenvolvimento e sinais de alerta para o TEA, método de observação para 

diferenciação entre marcos esperados de desenvolvimento e sinais de alerta para o 

TEA; instrumentos de rastreamento de TEA, no caso M-CHAT, Autism Behavior 

Checklist (ABC) e Autism Screening Questionnaire (ASQ) (SATO, 2009; 

MARTELETO, 2008; MARTELETO; PEDROMÔNICO, 2005; ROBINS et al., 2001; 

BERUMENT et al., 1999;). 
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3.5 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

          O estudo foi conduzido em quatro fases: Pré-intervenção, Intervenção, Pós-

Intervenção e Follow-up.  

 

Fase pré-intervenção: nesta fase foi aplicado o questionário para avaliação de 

conhecimentos, atitudes e práticas, cuja duração foi de aproximadamente 30 

minutos, mediante aplicação individual pela autora do trabalho.  

 

Fase de intervenção: consistiu no curso de formação, com duração de 8 horas, 

divididas em dois encontros de 4 horas aproximadamente cada um. Previu-se que 

os profissionais participassem da capacitação em dois grupos, de 25 e 30 

profissionais, para otimizar o aproveitamento do curso. A divisão dos participantes 

foi realizada pelas diretoras da Saúde Primária e Secundária considerando a 

logística de horário de trabalho e da função exercida pela participante da 

pesquisa.. O curso ocorreu em auditório disponibilizado pelas diretoras da Saúde 

do município. 

 

Fase pós-intervenção: após a capacitação, na mesma semana, foi aplicado o 

questionário para a avaliação de conhecimentos, atitudes e práticas, cuja duração 

foi de aproximadamente 30 minutos, mediante aplicação individual pela autora do 

trabalho.  

 

Fase follow-up: seis meses depois de finalizada a fase pós, foi aplicado 

novamente o questionário para a avaliação de conhecimentos, atitudes e práticas 

nos mesmos moldes das fases pré e pós.  

 

           Para minimizar vieses entre a aplicação do questionário e a capacitação, 

esta última foi conduzida pela orientadora do projeto. Já a coleta de dados 

mediante o uso do questionário nas fases pré, pós e follow-up foi conduzida pela 

autora da dissertação 
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3.6 Procedimentos de análise de dados 

 

Foram realizadas análises descritivas dos dados baseadas em média e 

desvio de padrão. Foram comparados os indicadores de conhecimento, atitudes e 

práticas avaliados no questionário entre as fases pré, pós e follow-up mediante o 

teste de Igualdade de Duas Proporções. Foi adotado o nível de significância 

estatístico de 95%, valor de p≤0,05. Com auxílio do programa estatístico STATA, 

foi calculado o poder estatístico da amostra para as três dimensões 

(conhecimentos, atitudes e práticas) para verificar se o tamanho da amostra é 

adequado para apurar potenciais diferenças nessas dimensões entre as fases do 

estudo.  

Outro tipo de análise foi conduzido para verificar se as diferenças no 

desempenho no questionário poderiam ser atribuídas ao curso. Para isso, as 

perguntas do questionário foram reagrupadas em sete conjuntos de áreas/grupos, 

em função da área de habilidades e marcos de desenvolvimento. Assim foram 

gerados os seguintes agrupamentos:  

a) Conhecimento I- Indicadores sobre Reciprocidade Emocional e 

Interação Social (questões 1, 2, 7 e 15). 

b) Conhecimento II- Habilidades de Linguagem e Atenção Compartilhada 

(questões 3, 4, 5 e 20). 

c) Conhecimento III- Exploração de brinquedos, Interação e Reciprocidade 

Emocional (questões 6, 8,  9, 10, 11 e 13). 

d) Conhecimento IV- Habilidades de Linguagem e Comunicação (questões 

12, 16, 17, 19 e 21). 

e) Conhecimento V- Imitação e Interação Social (questões 14 e 18). 

f) Conhecimento VI- Atitude em relação à prática sobre os marcos do 

desenvolvimento (questões 22, 23, 24 e 25). 

g) Conhecimento VII- Prática em relação as alterações de comportamento 

(questões 26, 27, 28 e 29). 

Posteriormente, as opções corretas e incorretas da escala likert de 

pontuação foram recodificadas para acerto (valor 1 para as corretas) e erro (valor 

0 para as incorretas). Com isso foi obtido um escore de pontuação para cada 

agrupamento de questões do questionário. Foram conduzidas análises com teste 

de ANOVA para comparar as médias de pontuação do nível de conhecimento 
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avaliado pelo questionário entre o grupo que participou das fases pré e pós do 

estudo daquele que só participou da fase pré e configurou perda amostral entre 

essas fases. Também foi realizado um teste T-Student para comparar as médias 

de pontuação entre as fases pré e pós do grupo que participou dessas duas 

fases. 
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4-RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1. Resultados e Discussão 

 

Serão apresentados a seguir os resultados do estudo. Os itens do 

questionário que avaliaram indicadores de conhecimentos foram agrupados nas 

tabelas baseados nos domínios A e B dos critérios clínicos de TEA do “Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais”, DSM-5 (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). Apresentamos primeiramente as tabelas 

sobre os indicadores de conhecimentos e, em seguida, os dados indicativos de 

atitudes dos profissionais quanto ao reconhecimento de sinais precoces, 

diferenciando-os de marcos esperados de desenvolvimento. Posteriormente 

apresentaremos os resultados que mostram indicadores das práticas.  

A tabela 7 analisa os indicadores de conhecimentos sobre reciprocidade 

emocional e interação social e TEA durante as fases do estudo. A tabela 8 analisa 

os resultados comparativos de frequência relativa (percentual) entre as fases do 

estudo sobre indicadores de conhecimentos sobre reciprocidade emocional e 

interação social e TEA a partir do teste de Igualdade de Duas Proporções. 

Na tabela 7, mostram-se os resultados indicadores de conhecimentos do 

grupo sobre reciprocidade emocional e interação social em relação ao 

reconhecimento de sinais precoces de TEA e marcos esperados de 

desenvolvimento desses domínios. Os dados indicam que, com exceção da questão 

2, os percentuais de acertos aumentaram da fase pré para a fase pós.  

Na questão 1, 38% dos participantes acertaram a resposta na fase pré-

intervenção, e esse percentual subiu para 72,8% na fase pós (com diferenças 

estatisticamente significantes entre as fases, de acordo com a opção de resposta 

“discordo totalmente” - tabela 8). Entretanto , da fase pós para a fase de follow-up, o 

número de acertos diminuiu novamente (somente 43,7% marcaram as alternativas 

corretas).  

Na questão 9, que avaliou conhecimentos sobre o brincar, de acordo com a 

tabela 7, o percentual de acertos aumentou de 81,8% na fase pré para 94,5% na 

fase pós, com diferenças estatisticamente significantes entre as fases de acordo 

com o teste de Igualdade de Duas Proporções (tabela 8). No entanto, da fase pós 

para a fase de follow-up, o número de acertos também diminuiu, embora se tenha 

mantido mais elevado se comparado à fase pré (85,5% marcaram as alternativas 

corretas na fase de follow-up).  
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Tabela 7. Indicadores de conhecimentos sobre reciprocidade emocional e interação social e TEA 
durante as fases do estudo. 
 

Questão 1-Por volta dos 6 meses de 

idade crianças prestam mais atenção nos 
objetos do que nas pessoas 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

Concordo 21 38,2% 9 16,4% 22 40,0% 

Concordo totalmente 4 7,3% 3 5,5% 1 1,8% 

Discordo (resposta correta) 21 38,2% 25 45,5% 15 27,3% 

Discordo totalmente (resposta correta) 0 0,0% 15 27,3% 9 16,4% 

Nem concordo nem discordo 9 16,4% 3 5,5% 8 14,5% 

       

Questão 2-Os primeiros indicadores de 

interação social na criança aparecem a 
partir dos 6 meses, por exemplo, fazer 
contato visual, pedir colo e imitar gestos 
de beijo. 

 Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

Concordo (resposta correta) 30 54,5% 19 34,5% 24 43,6% 

Concordo totalmente (resposta correta) 3 5,5% 4 7,3% 2 3,6% 

Discordo 16 29,1% 22 40,0% 12 21,8% 

Discordo totalmente 2 3,6% 8 14,5% 10 18,2% 

Nem concordo nem discordo 4 7,3% 2 3,6% 7 12,7% 

       

Questão 9- As crianças entre 24 e 36 

meses não gostam de brincar com outras 
crianças, ignoram ou até mesmo se 
afastam.  Podem limitar-se a observarem 
a distância outras crianças brincando 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

Concordo 1 1,8% 2 3,6% 3 5,5% 

Concordo totalmente 0 0,0% 0 0,0% 1 1,8% 

Discordo (resposta correta) 35 63,6% 23 41,8% 31 56,4% 

Discordo totalmente (resposta correta) 10 18,2% 29 52,7% 16 29,1% 

Nem concordo nem discordo 9 16,4% 1 1,8% 4 7,3% 

       

Questão 15- Expressões faciais que 

refletem o estado emocional da criança, 
por exemplo, arregalar os olhos, ficar com 
vergonha, expressar surpresa, entre 
outros comportamentos semelhantes 
observam-se a partir dos 36 meses 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

Concordo 16 29,1% 11 20,0% 16 29,1% 

Concordo totalmente 0 0,0% 4 7,3% 0 0,0% 

Discordo (resposta correta) 27 49,1% 33 60,0% 27 49,1% 

Discordo totalmente (resposta correta) 3 5,5% 1 1,8% 4 7,3% 

Nem concordo nem discordo 9 16,4% 6 10,9% 8 14,5% 

       

                                                                                                        

Na questão 15 da tabela 7, que avaliou conhecimentos sobre expressões 

emocionais, 54,6% da amostra acertou na fase pré e 61,8% na fase pós. Já da fase 

pós para a fase de follow-up, o percentual de acertos passou de 61,8% para 56,4%, 

todavia ainda maior que na fase pré. Nas opções certas de respostas não foram 

constatadas diferenças estatisticamente significantes de acordo com o teste de 

Igualdade de Duas Proporções (tabela 8). 
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Tabela 8. Resultados comparativos de frequência relativa (percentual) entre as fases do estudo sobre 

indicadores de conhecimentos sobre reciprocidade emocional e interação social e TEA a partir do teste de 
Igualdade de Duas Proporções.        
 
                          

Questão 1-Por volta dos 6 meses de idade crianças prestam  
mais atenção nos objetos do que nas pessoas. 

Pré Pós 

Concordo 
Pós 0,01 

 
Follow-up 0,84 0,00 

Concordo totalmente 
Pós 0,69 

 
Follow-up 0,17 0,30 

Discordo (resposta correta) 
Pós 0,43 

 
Follow-up 0,22 0,04 

Discordo totalmente (resposta correta) 
Pós 0,00 

 
Follow-up 0,00 0,16 

Nem concordo nem discordo 
Pós 0,06 

 
Follow-up 0,79 0,11 

Questão 2-Os primeiros indicadores de interação social na criança 

aparecem a partir dos 6 meses, por exemplo, fazer contato visual, 
pedir colo e imitar gestos de beijo. 

Pré Pós 

Concordo (resposta correta) 
Pós 0,03  

Follow-up 0,25 0,32 

Concordo totalmente (resposta correta) 
Pós 0,69  

Follow-up 0,64 0,40 

Discordo 
Pós 0,22  

Follow-up 0,38 0,03 

Discordo totalmente 
Pós 0,04  

Follow-up 0,01 0,60 

Nem concordo nem discordo 
Pós 0,40  

Follow-up 0,34 0,08 

Questão 9- As crianças entre 24 e 36 meses não gostam de brincar 

com outras crianças, ignoram ou até mesmo se afastam.  Podem 
limitar-se a observarem a distância outras crianças brincando 

Pré Pós 

Concordo 
Pós 0,55  

Follow-up 0,30 0,64 

Concordo totalmente 
Pós   

Follow-up 0,31 0,31 

Discordo (resposta correta) 
Pós 0,02  

Follow-up 0,43 0,12 

Discordo totalmente (resposta correta) 
Pós <0,00  

Follow-up 0,17 0,01 

Nem concordo nem discordo 
Pós 0,00  

Follow-up 0,14 0,17 

Questão 15- Expressões faciais que refletem o estado emocional da 

criança, por exemplo, arregalar os olhos, ficar com vergonha, 
expressar surpresa, entre outros comportamentos semelhantes 
observam-se a partir dos 36 meses. 

Pré Pós 

Concordo 
Pós 0,26  

Follow-up 1,00 0,26 

Concordo totalmente 
Pós 0,04  

Follow-up - x - 0,04 

Discordo (resposta correta) 
Pós 0,25  

Follow-up 1,00 0,25 

Discordo totalmente (resposta correta) 
Pós 0,30  

Follow-up 0,69 0,17 

Nem concordo nem discordo 
Pós 0,40  

Follow-up 0,79 0,56 
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Os melhores indicadores de conhecimentos avaliados de acordo com os 

indicadores da tabela 7 foram observados na fase pré na questão 9, que abordou o 

brincar, pois na fase pré o percentual de acertos já era elevado (81,8%). Podem ser 

formuladas algumas hipóteses que poderiam sustentar os resultados obtidos na 

questão que avaliou o “brincar”. O elevado percentual de acertos pode estar 

relacionado a situações da rotina diária vivenciadas pelos profissionais. De um lado, 

a vida cotidiana destes, na qual crianças podem ser observadas em situações de 

brincadeira ou nos locais das práticas profissionais, em salas de espera, por 

exemplo, onde podem ser vistas brincando em conjunto (MARCELLI; COHEN, 

2016). De outro, há que se destacar que o modelo de capacitação utilizou vídeos 

sobre o comportamento de brincar nos primeiros quatro anos de vida, o que também 

pode ter contribuído com o aumento do percentual de acertos. 

A questão 2 da tabela 7 avaliou conhecimentos sobre os outros indicadores 

de interação social da criança (ex. fazer contato visual, pedir colo e imitar gestos de 

beijo). Nesta, os resultados foram diferentes, pois nas fases pós e follow-up os 

percentuais de acertos do grupo foram menores quando comparados à fase pré 

(fase pré=60%; fase pós=41,8%; fase de follow-up=47,2 %). Em algumas questões 

os percentuais de acerto diminuíram nas fases de follow-up, o que não era 

esperado.  

Foi levantada a hipótese de que a piora no nível de conhecimentos tenha 

decorrido de um processo de reforma estrutural que ocasionou, durante a fase de 

coleta de dados de follow-up, a demissão e o término contratual de 

aproximadamente 200 colaboradores. Vários desses colaboradores estavam 

envolvidos na amostra, inclusive as coordenadoras da Atenção Básica de Saúde. 

Pressupõe-se que tal fato possa ser considerado relevante em vários aspectos 

limitadores da pesquisa, como perda amostral, horário disponível para que os 

participantes pudessem responder o questionário (entre os atendimentos) e o tempo 

utilizado por cada participante para responder o questionário.  

Por não ser uma variável do estudo, o tempo não foi computado, tornando-se 

apenas uma análise e constatação informal da pesquisadora. Comparando a 

aplicação entre as fases, a pesquisadora percebeu diferenças expressivas, 

principalmente relacionadas ao tempo. Notou-se, na fase de follow-up, que os 

participantes tinham dificuldade em dispor de um horário entre os atendimentos para 

preencher o questionário.   
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A pesquisadora esperou, em média, entre 50 minutos e uma hora para que 

cada participante pudesse começar a responder o questionário. Em alguns casos, foi 

necessário retornar à unidade por mais de duas vezes para que o questionário fosse 

preenchido e fosse evitada a perda amostral.  

 

 

 

Tabela 9. Indicadores de conhecimentos sobre indicadores de habilidades de linguagem e TEA 
durante as fases do estudo.  
 

Questão 3- Entre os 12 e 18 meses a 

criança desenvolve mais a fala, 
apresentando maior repertório de palavras 
e construindo frases mais elaboradas.   

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

Concordo (resposta correta) 39 70,9% 32 58,2% 35 63,6% 

Concordo totalmente (resposta correta) 1 1,8% 2 3,6% 3 5,5% 

Discordo 8 14,5% 16 29,1% 6 10,9% 

Discordo totalmente 0 0,0% 2 3,6% 1 1,8% 

Nem concordo nem discordo 7 12,7% 3 5,5% 10 18,2% 

       

Questão 12- Crianças entre 24 e 36 

meses, apesar de não ser fluente na 
língua materna, conseguem produzir a 
maioria dos sons por meio da repetição, 
como por exemplo cantar e recitar 
poesias.  

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

Concordo (resposta correta) 36 65,5% 39 70,9% 37 67,3% 

Concordo totalmente (resposta correta) 6 10,9% 6 10,9% 2 3,6% 

Discordo 6 10,9% 6 10,9% 7 12,7% 

Discordo totalmente 0 0,0% 1 1,8% 0 0,0% 

Nem concordo nem discordo 7 12,7% 3 5,5% 9 16,4% 

       

Questão 16- A criança entre 18 e 24 

meses não apresenta fala própria apenas 
repetição de falas de outras pessoas 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

Concordo 11 20,0% 5 9,1% 6 10,9% 

Concordo totalmente 0 0% 0 0% 0 0% 

Discordo (resposta correta) 33 60,0% 36 65,5% 34 61,8% 

Discordo totalmente (resposta correta) 1 1,8% 7 12,7% 5 9,1% 

Nem concordo nem discordo 10 18,2% 7 12,7% 10 18,2% 

       

Questão 21- A linguagem no período 

entre 24 e 36 meses, se apresenta apenas 
como repetição, a criança não consegue 
ter uma conversa por simples que seja. 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

Concordo 4 7,3% 4 7,3% 1 1,8% 

Concordo totalmente 0 0% 0 0% 0 0% 

Discordo (resposta correta) 36 65,5% 29 52,7% 41 74,5% 

Discordo totalmente (resposta correta) 6 10,9% 17 30,9% 10 18,2% 

Nem concordo nem discordo 9 16,4% 5 9,1% 3 5,5% 
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Na tabela 9, mostram-se os resultados de indicadores de conhecimentos 

sobre habilidades de linguagem em relação à identificação de sinais precoces de 

TEA e marcos esperados de desenvolvimento para essas habilidades. Os dados 

indicam que somente houve uma questão na qual se verificou uma oscilação nos 

percentuais de acertos com tendência à piora nas fases pós (61,8% de acertos) e 

follow-up (69,1% de acertos) se comparadas à fase pré (72,7%). Na questão 3, 

72,7% da amostra tinha acertado a resposta na fase pré. Não foram verificadas 

diferenças estatisticamente significantes entre as fases de acordo com o teste de 

Igualdade de Duas Proporções (tabela 10). Apesar dessa diminuição, podemos 

afirmar que, no geral, os indicadores de conhecimentos sobre marcos esperados de 

desenvolvimento de linguagem na infância do grupo são bons desde a fase pré, 

tendo em consideração que na fase pré somente 26,2% da amostra tinha errado na 

questão, marcando as opções “Discordo”, “Discordo totalmente” ou “Nem concordo 

nem discordo”.  

Na questão 12 da tabela 9, que avaliou marcos esperados de 

desenvolvimento quanto ao reconhecimento de sons, 76,4% da amostra acertou na 

fase pré (conhecimentos bons em nível do grupo) e 81,8% na fase pós. Já da fase 

pós para a fase de follow-up, o percentual de acertos passou de 81,8% para 70,3%, 

esse último valor menor que na fase pré. Na questão 16 da tabela 9, que avaliou 

marcos esperados de desenvolvimento quanto ao desenvolvimento da fala, 61,8% 

da amostra acertou na fase pré (conhecimentos bons em nível do grupo) e 78,2% na 

fase pós, com diferenças estatisticamente significantes entre as fases pré e pós de 

acordo com o teste de Igualdade de Duas Proporções (p=0,02 -  tabela 10). Já da 

fase pós para a fase de follow-up, o percentual de acertos diminuiu para 70,9% 

embora o percentual de acertos tenha se mostrado maior se comparado à fase pré.  

Na questão 21 da tabela 9, que avaliou conhecimentos sobre especificidades 

da linguagem entre 24 e 36 meses (repetição de palavras e de frases e conversa) o 

percentual de acertos, que já estava bom na fase pré, com 76,48%, aumentou na 

fase pós para 83,6%, com diferenças estatisticamente significantes entre essas duas 

fases de acordo com o teste de Igualdade de Duas Proporções (p=0,01 -  tabela 10). 

Na fase de follow-up, o número de acertos aumentou ainda mais (para 92,7%), 

também com diferenças estatisticamente significantes (p=0,01 – tabela 10).  
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Tabela 10. Resultados comparativos de frequência relativa (percentual) entre as fases do estudo sobre 

indicadores de conhecimentos sobre linguagem a partir do teste de Igualdade de Duas Proporções. 

 Questão 3-Entre os 12 e 18 meses a criança desenvolve mais a 

fala, apresentando maior repertório de palavras e construindo frases 
mais elaboradas. 

Pré Pós 

Concordo (resposta correta) 
Pós 0,16  

Follow-up 0,41 0,55 

Concordo totalmente (resposta correta) 
Pós 0,55  

Follow-up 0,30 0,64 

Discordo 
Pós 0,06  

Follow-up 0,56 0,01 

Discordo totalmente 
Pós 0,15  

Follow-up 0,31 0,55 

Nem concordo nem discordo 
Pós 0,18  

Follow-up 0,42 0,03 

Questão 12- Crianças entre 24 e 36 meses, apesar de não ser 

fluente na língua materna, conseguem produzir a maioria dos sons 
por meio da repetição, como por exemplo cantar e recitar poesias. 

Pré Pós 

Concordo (resposta correta) 
Pós 0,53  

Follow-up 0,84 0,68 

Concordo totalmente (resposta correta) 
Pós 1,00  

Follow-up 0,14 0,14 

Discordo 
Pós 1,00  

Follow-up 0,76 0,76 

Discordo totalmente 
Pós 0,31  

Follow-up - x - 0,31 

Nem concordo nem discordo  
Pós 0,18  

Follow-up 0,58 0,06 

Questão 16- A criança entre 18 e 24 meses não apresenta fala 

própria apenas repetição de falas de outras pessoas. 
Pré Pós 

Concordo 
Pós 0,10  

Follow-up 0,18 0,75 

Concordo totalmente* 
Pós -- -- 

Follow-up --- -- 

Discordo (resposta correta) 
Pós 0,55  

Follow-up 0,84 0,69 

Discordo totalmente (resposta correta) 
Pós 0,02  

Follow-up 0,09 0,54 

Nem concordo nem discordo 
Pós 0,42  

Follow-up 1,00 0,42 

Questão 21- A linguagem no período entre 24 e 36 meses, se 

apresenta apenas como repetição, a criança não consegue ter uma 
conversa por simples que seja. 

Pré Pós 

Concordo 
Pós 1,00  

Follow-up 0,17 0,170 

Concordo totalmente 
Pós* -- -- 

Follow-up* -- -- 

Discordo (resposta correta) 
Pós 0,17  

Follow-up 0,29 0,01 

Discordo totalmente (resposta correta) 
Pós 0,01  

Follow-up 0,27 0,12 

Nem concordo nem discordo 
Pós 0,25  

Follow-up 0,067 0,463 

             Legenda: *essa opção não foi marcada por nenhum participante da amostra. 
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Na maior parte das questões da tabela 9, entre as fases pré e pós, os 

percentuais apresentaram acréscimo. Sabe-se que atrasos de linguagem são um 

importante indicador clínico de TEA e exigem dos profissionais conhecimentos sobre 

marcos esperados do desenvolvimento para refinarem as suas observações 

(BRASIL, 2015). Vale ressaltar que nas questões 16 e 21 o percentual de acertos 

apontou para diferenças estatisticamente significantes entre as fases pré e pós- 

intervenção. Esse resultado é semelhante aos encontrados em estudos anteriores, 

que mostram como cursos de formação e capacitação sobre o tema de TEA podem 

ser uma estratégia adequada para que profissionais da Atenção Primária estejam 

mais bem capacitados para identificar sinais precoces de TEA  (SILVA, 2016; 

BORDINI et al., 2015; CLARK et al., 2014; LOWENTHAL, 2012). 

 

Tabela 11. Indicadores de conhecimentos sobre indicadores de comunicação e TEA durante as fases 
do estudo.  
 

Questão 7- Ao nascer, não é possível 

identificar a causa do choro, mas aos 3 
meses já se pode perceber se o choro é 
por birra, forme ou outros motivos. 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

Concordo (resposta correta) 26 47,3% 32 58,2% 26 47,3% 

Concordo totalmente (resposta correta) 2 3,6% 6 10,9% 2 3,6% 

Discordo 18 32,7% 10 18,2% 16 29,1% 

Discordo totalmente 2 3,6% 1 1,8% 1 1,8% 

Nem concordo nem discordo 7 12,7% 6 10,9% 10 18,2% 

       

Questão 17- Entre 3 e 6 meses a criança 

tende a ficar em silêncio ou emitir gritos 
aleatórios. 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

Concordo 23 41,8% 14 25,5% 24 43,6% 

Concordo totalmente 3 5,5% 1 1,8% 0 0,0% 

Discordo (resposta correta) 16 29,1% 30 54,5% 17 30,9% 

Discordo totalmente (resposta correta) 1 1,8% 4 7,3% 4 7,3% 

Nem concordo nem discordo 12 21,8% 6 10,9% 10 18,2% 

       

Questão 19- Crianças entre 6 e 12 meses 

apresentam comportamentos que dão a 
impressão que elas estão se 
comunicando, como por exemplo, prestar 
atenção ao cuidador, gritar e balbuciar. 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

Concordo (resposta correta) 47 85,5% 44 80,0% 46 83,6% 

Concordo totalmente (resposta correta) 2 3,6% 8 14,5% 3 5,5% 

Discordo 2 3,6% 1 1,8% 3 5,5% 

Discordo totalmente 1 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Nem concordo nem discordo 3 5,5% 2 3,6% 3 5,5% 

                                                                                                                   

 

Na tabela 11, mostram-se os resultados de indicadores de conhecimentos 

sobre habilidades de comunicação em relação à identificação de sinais precoces de 



49 

 

 

TEA e marcos esperados de desenvolvimento para essas habilidades. Na questão 7, 

que avalia especificidades do comportamento em relação à identificação de 

intenções comunicativas através do choro, 50,9% do grupo acertou na fase pré, 

índice que subiu para 69,1% na fase pós. Entretanto, da fase pós para a fase de 

follow-up, o número de acertos diminuiu novamente, voltando ao mesmo percentual 

de acertos da fase pré (50,9%). 

 

Tabela 12.  Resultados comparativos de frequência relativa (percentual) entre as fases do estudo 
sobre indicadores de conhecimentos sobre comunicação a partir do teste de Igualdade de Duas 
Proporções. 
 

Questão 7- Ao nascer, não é possível identificar a causa do choro, 

mas aos 3 meses já se pode perceber se o choro é por birra, forme 
ou outros motivos. 

Pré Pós 

Concordo (resposta correta) 
Pós 0,25  

Follow-up 1,00 0,25 

Concordo totalmente (resposta correta) 
Pós 0,14  

Follow-up 1,00 0,14 

Discordo 
Pós 0,08  

Follow-up 0,68 0,17 

Discordo totalmente 
Pós 0,55  

Follow-up 0,55 1,00 

Nem concordo nem discordo 
Pós 0,76  

Follow-up 0,42 0,27 

Questão 17- Entre 3 e 6 meses a criança tende a ficar em silêncio 

ou emitir gritos aleatórios. 
Pré Pós 

Concordo 
Pós 0,06  

Follow-up 0,84 0,04 

Concordo totalmente 
Pós 0,30  

Follow-up 0,07 0,31 

Discordo (resposta correta) 
Pós 0,00  

Follow-up 0,83 0,01 

Discordo totalmente (resposta correta) 
Pós 0,17  

Follow-up 0,17 1,00 

Nem concordo nem discordo 
Pós 0,12  

Follow-up 0,63 0,27 

Questão 19- Crianças entre 6 e 12 meses apresentam 

comportamentos que dão a impressão que elas estão se 
comunicando, como por exemplo, prestar atenção ao cuidador, gritar 
e balbuciar. 

Pré Pós 

Concordo (resposta correta) 
Pós 0,44  

Follow-up 0,79 0,62 

Concordo totalmente (resposta correta) 
Pós 0,04  

Follow-up 0,64 0,11 

Discordo 
Pós 0,55  

Follow-up 0,64 0,30 

Discordo totalmente 
Pós 0,31  

Follow-up 0,31 - x - 

Nem concordo nem discordo 
Pós 0,64  

Follow-up 1,00 0,64 
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                  Na tabela 12, verifica-se que não há diferenças estatisticamente 

significantes entre as fases de acordo com o teste de Igualdade de Duas 

Proporções. Na questão 17, que verificou outras especificidades de comportamentos 

de comunicação, 30,9% acertaram na fase pré, e o percentual subiu para 61,8% na 

fase pós. Entretanto, da fase pós para a fase de follow-up, o número de acertos 

diminuiu expressivamente, inclusive abaixo do percentual de acertos se comparado 

à fase pré -somente 38,2% marcaram as alternativas corretas, e houve diferenças 

estatisticamente significantes entre as fases pós e follow-up de acordo com o teste 

de Igualdade de Duas Proporções (p=0,01 - tabela 12). Na questão 7, que avalia 

tipos ou topografias de comportamento de comunicação (tabela 11 - gritar, balbuciar, 

prestar atenção), 89,1% do grupo acertou na fase pré, resultado avaliado como 

muito positivo de acordo com diretrizes do Ministério de Saúde, que recomenda a 

observação desses aspectos para a verificação de algum tipo de sinal relativo à TEA 

(BRASIL, 2014).  

Na fase pós, esse percentual aumentou para 94,5% com diferenças 

estatisticamente significantes entre essas fases de acordo com o teste de Igualdade 

de Duas Proporções (tabela 12, p=0,04). Entretanto, da fase pós para a fase de 

follow-up, o número de acertos diminuiu para 89,1%. Mesmo com essa diminuição 

no percentual de acertos na fase de follow-up, em geral os percentuais de acerto 

foram elevados desde a fase pré, o que é um resultado positivo. Assim como na 

tabela 7, essa piora no índice de acertos da última fase do estudo provavelmente se 

deveu às intercorrências de coleta de dados decorrente do processo de reforma 

estrutural da rede municipal de saúde, associadas a um número elevado de 

demissões, muitas das quais de participantes do estudo. Durante a coleta de dados, 

esses participantes já tinham sido notificados da demissão, e mesmo assim 

participaram do estudo.  
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Tabela 13.  Indicadores de conhecimentos sobre indicadores de atenção compartilhada e TEA 
durante as fases do estudo. 
 

 

 

Questão 4- Entre os 24 e os 36 meses, as 

interações sociais são comprometidas, 
pois a criança não inicia espontaneamente 
comportamentos de apontar e mostrar 
objetos.  

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

Concordo 8 14,5% 3 5,5% 3 5,5% 

Concordo totalmente 1 1,8% 0 0,0% 1 1,8% 

Discordo (resposta correta) 27 49,1% 27 49,1% 30 54,5% 

Discordo totalmente (resposta correta) 15 27,3% 24 43,6% 19 34,5% 

Nem concordo nem discordo 4 7,3% 1 1,8% 2 3,6% 

       

Questão 5- Entre 18 e 24 meses a 

criança, em geral, só mostra ou dá algo 
para alguém quando isso for para 
satisfazer alguma necessidade imediata 
dela, como por exemplo, mostrar uma 
caixa para que o adulto a abra e pegue 
algum brinquedo de dentro dela. 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

Concordo 28 50,9% 31 56,4% 30 54,5% 

Concordo totalmente 3 5,5% 1 1,8% 2 3,6% 

Discordo (resposta correta) 11 20,0% 11 20,0% 14 25,5% 

Discordo totalmente (resposta correta) 3 5,5% 6 10,9% 0 0,0% 

Nem concordo nem discordo 10 18,2% 6 10,9% 9 16,4% 

       

Questão 20- Somente a partir dos 36 

meses de idade crianças apresentam  
comportamentos de apontar para mostrar 
coisas que despertam sua curiosidade e 
interesse. 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

Concordo 12 21,8% 3 5,5% 4 7,3% 

Concordo totalmente 0 0% 0 0% 0 0% 

Discordo (resposta correta) 34 61,8% 36 65,5% 43 78,2% 

Discordo totalmente (resposta correta) 5 9,1% 14 25,5% 8 14,5% 

Nem concordo nem discordo 4 7,3% 2 3,6% 0 0,0% 
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Tabela 14. Resultados comparativos de frequência relativa (percentual) entre as fases do estudo 
sobre indicadores de conhecimentos sobre atenção compartilhada a partir do teste de Igualdade de 
Duas Proporções. 
 

 

 

Questão 4- Entre os 24 e os 36 meses, as interações sociais 
são comprometidas, pois a criança não inicia 
espontaneamente comportamentos de apontar e mostrar 
objetos.  
 

Pré Pós 

Concordo 
Pós 0,11  

Follow-up 0,11 1,00 

Concordo totalmente 
Pós 0,31  

Follow-up 1,00 0,31 

Discordo (resposta correta) 
Pós 1,00  

Follow-up 0,56 0,56 

Discordo totalmente (resposta correta) 
Pós 0,07  

Follow-up 0,40 0,32 

Nem concordo nem discordo 
Pós 0,17  

Follow-up 0,40 0,55 

Questão 5- Entre 18 e 24 meses a criança, em geral, só mostra ou 

dá algo para alguém quando isso for para satisfazer alguma 
necessidade imediata dela, como por exemplo, mostrar uma caixa 
para que o adulto a abra e pegue algum brinquedo de dentro dela. 

Pré Pós 

Concordo 
Pós 0,56  

Follow-up 0,70 0,84 

Concordo totalmente 
Pós 0,30  

Follow-up 0,64 0,55 

Discordo (resposta correta) 
Pós 1,00  

Follow-up 0,49 0,49 

Discordo totalmente (resposta correta) 
Pós 0,29  

Follow-up 0,07 0,01 

Nem concordo nem discordo 
Pós 0,27  

Follow-up 0,80 0,40 

Questão 20- Somente a partir dos 36 meses de idade crianças 

apresentam comportamentos de apontar para mostrar coisas que 

despertam sua curiosidade e interesse. 

Pré Pós 

Concordo 
Pós 0,01  

Follow-up 0,03 0,69 

Concordo totalmente 
Pós* -- -- 

Follow-up* -- -- 

Discordo (resposta correta) 
Pós 0,69  

Follow-up 0,06 0,13 

Discordo totalmente (resposta correta) 
Pós 0,02  

Follow-up 0,37 0,15 

Nem concordo nem discordo 
Pós 0,40  

Follow-up 0,04 0,15 

            Legenda: *essa opção não foi marcada por nenhum participante da amostra. 
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Na tabela 13, mostram-se os resultados de indicadores de conhecimentos 

sobre atenção compartilhada em relação à identificação de sinais precoces de TEA 

e marcos esperados de desenvolvimento para esse domínio. Na questão 4, que 

avalia comportamentos de apontar e mostrar objetos, 76,4% do grupo acertou na 

fase pré. O índice subiu para 92,7% na fase pós (uma melhora expressiva, porém 

sem diferenças estatisticamente significativas entre as fases de acordo com a tabela 

14). Entretanto, da fase pós para a fase de follow-up, o número de acertos diminuiu 

novamente (para 89%), contudo continuou elevado o percentual de acertos.  

Na questão 5, que verificou outras especificidades de comportamentos de 

atenção compartilhada, 25,5% acertaram na fase pré, e 30,9% na fase pós. 

Entretanto, da fase pós para a fase de follow-up, o número de acertos diminuiu 

novamente (para 25,5%), e houve diferenças estatisticamente significantes entre as 

fases pós e follow-up de acordo com o teste de Igualdade de Duas Proporções ( p= 

0,01- tabela 14). 

Na questão 20, que avalia a estimativa de idade para a iniciação de 

comportamentos de atenção compartilhada, 70,9% do grupo acertou na fase pré, 

resultado avaliado como muito positivo, tendo em conta que, segundo estudos, esse 

é um dos domínios nos quais os profissionais tendem a ter maiores dificuldades, 

pois são conceitos específicos relativos a sinais precoces de autismo e, apesar de 

serem mostrados na capacitação, inclusive com vídeos e exemplos práticos, 

demandam um conhecimento acurado em relação ao tema   (ZANON, 2012).  

Na fase pós, esse percentual aumentou para 91%, com diferenças 

estatisticamente significantes entre essas fases de acordo com o teste de Igualdade 

de Duas Proporções (tabela 14, p=0,02). Da fase pós para a fase de follow-up, o 

número de acertos aumentou para 92,7%. Os resultados são positivos em relação a 

indicadores de conhecimentos sobre atenção compartilhada. Os conhecimentos 

aumentaram bem como o percentual de erros entre as fases pré (21,8%), pós (5,5%) 

e follow-up (7,3%) nessa questão 20 da tabela 13, com diferenças estatisticamente 

significantes entre as fases pré e pós de acordo com o teste de Igualdade de Duas 

Proporções (p=0,01 -  tabela 14). 

Sabe-se que os profissionais envolvidos no estudo são os que têm os 

primeiros contatos com a família da criança no acompanhamento dos indicadores de 

desenvolvimento desta. Daí a importância de esses profissionais estarem 

devidamente preparados (ZUCKERMAN et al., 2013). Estudo anterior avaliou a 
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eficácia de um programa de formação de profissionais da saúde da atenção básica 

para reforçar a identificação de sinais do transtorno (SWANSON et al., 2014). Nesse 

estudo, algumas das principais barreiras identificadas que podem interferir na 

identificação precoce do TEA no contexto da prática profissional são as habilidades, 

a motivação e a experiência necessária para detectar sinais do transtorno. 

 

 

Tabela 15. Indicadores de conhecimentos sobre indicadores de interação social e TEA durante as 
fases do estudo. 
 

 

 Questão 8- Crianças entre 6 e 

aproximadamente 12 meses não 
conseguem brincar sozinhas, necessitam 
da participação e de muita insistência dos 
adultos. 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

Concordo 8 14,5% 6 10,9% 6 10,9% 

Concordo totalmente 4 7,3% 1 1,8% 0 0,0% 

Discordo (resposta correta) 35 63,6% 36 65,5% 32 58,2% 

Discordo totalmente (resposta correta) 2 3,6% 11 20,0% 10 18,2% 

Nem concordo nem discordo 6 10,9% 1 1,8% 7 12,7% 

       

Questão 18- Aos 36 meses as crianças 

gostam de propor brincadeiras com outras 
crianças da mesma faixa etária. 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

Concordo (resposta correta) 42 76,4% 31 56,4% 40 72,7% 

Concordo totalmente (resposta correta) 4 7,3% 18 32,7% 5 9,1% 

Discordo 2 3,6% 3 5,5% 4 7,3% 

Discordo totalmente 0 0% 0 0% 0 0% 

Nem concordo nem discordo 7 12,7% 3 5,5% 6 10,9% 

       

 

 

Na tabela 15, mostram-se os resultados sobre indicadores de interação social 

em relação à identificação de sinais precoces de TEA e marcos esperados de 

desenvolvimento para essas habilidades.  

Na questão 8, que avalia comportamentos de brincar isoladamente, 67,2% do 

grupo acertou na fase pré, resultado que subiu para 85,5% na fase pós, uma 

melhora expressiva, com diferenças estatisticamente significativas entre as fases pré 

e pós de acordo com a tabela 16 (p=0,00). Da fase pós para a fase de follow-up, o 

número de acertos diminuiu (76,4%), mas continuou elevado esse percentual de 

acertos, sendo acima do percentual obtido na fase pré, com diferenças 

estatisticamente significativas entre as fases pré e follow-up de acordo com a tabela 

16 (p=0,01). Nessa questão 8, diminuiu o percentual de erros entre as fases pré 
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(21,8%), pós (12,7%) e follow-up (10,9%), com diferenças estatisticamente 

significantes entre as fases pré e follow-up de acordo com o teste de Igualdade de 

Duas Proporções (p=0,04 -  tabela 16).  

 

 

Tabela 16. Resultados comparativos de frequência relativa (percentual) entre as fases do estudo 
sobre indicadores de conhecimentos sobre interação social a partir do teste de Igualdade de Duas 
Proporções. 
 

Questão 8- Crianças entre 6 e aproximadamente 12 meses não 

conseguem brincar  sozinhas, necessitam da participação e de muita 
insistência dos adultos. 

Pré Pós 

Concordo 
Pós 0,56  

Follow-up 0,567 1,00 

Concordo totalmente 
Pós 0,17  

Follow-up 0,04 0,31 

Discordo (resposta correta) 
Pós 0,84  

Follow-up 0,55 0,43 

Discordo totalmente (resposta correta) 
Pós 0,00  

Follow-up 0,01 0,80 

Nem concordo nem discordo 
Pós 0,05  

Follow-up 0,76 0,02 

Questão 18- Aos 36 meses as crianças gostam de propor 

brincadeiras com outras crianças da mesma faixa etária. 
Pré Pós 

Concordo (resposta correta) 
Pós 0,02  

Follow-up 0,66  

Concordo totalmente (resposta correta) 
Pós <0,00  

Follow-up 0,72  

Discordo 
Pós 0,64  

Follow-up 0,40  

Discordo totalmente 
Pós* -- -- 

Follow-up* -- -- 

Nem concordo nem discordo 
Pós 0,18  

Follow-up 0,76 0,29 

            Legenda: *essa opção não foi marcada por nenhum participante da amostra. 

 

Na questão 18, que verificou outras especificidades de comportamentos de 

brincar, 83,7% tinham acertado desde a fase pré, e o percentual subiu para 89,1% 

na fase pós. Entretanto, da fase pós para a fase de follow-up, o número de acertos 

diminuiu novamente (para 81,8%), e com diferenças estatisticamente significantes 

entre as fases pós e follow-up de acordo com o teste de Igualdade de Duas 

Proporções (p=0,02 -  tabela 16).  
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Tabela 17. Indicadores de conhecimentos sobre indicadores de comportamentos de exploração de brinquedos, 

imitação e brincar de faz de conta e TEA durante as fases do estudo. 

Questão 6-Por volta de 10 meses as 

crianças costumam explorar as diferentes 
propriedades dos brinquedos através das 
características destes, por exemplo, 
textura, cheiro, sons, etc. 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

Concordo (resposta correta) 41 74,5% 38 69,1% 43 78,2% 

Concordo totalmente (resposta correta) 3 5,5% 5 9,1% 4 7,3% 

Discordo 3 5,5% 7 12,7% 3 5,5% 

Discordo totalmente 0 0,0% 1 1,8% 0 0,0% 

Nem concordo nem discordo 8 14,5% 4 7,3% 5 9,1% 

       

Questão 10- Entre 12 e 18 meses, as 

brincadeiras não são exploratórias, as 
crianças focam apenas em algumas partes 
do objeto e não exploram suas funções e 
características, como por exemplo, usar 
um carrinho para rodar.  

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

Concordo 15 27,3% 4 7,3% 5 9,1% 

Concordo totalmente 1 1,8% 0 0,0% 1 1,8% 

Discordo (resposta correta) 29 52,7% 31 56,4% 24 43,6% 

Discordo totalmente (resposta correta) 4 7,3% 19 34,5% 16 29,1% 

Nem concordo nem discordo 6 10,9% 1 1,8% 9 16,4% 

       

Questão 11- Entre os 24 e os 36 meses, 

os brinquedos são usados com frequência 
para imitar as ações dos adultos como, 
por exemplo, dar mamadeira para a 
boneca imitando a mãe, falar ao telefone 
igual ao pai, etc. 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

Concordo (resposta correta) 48 87,3% 36 65,5% 44 80,0% 

Concordo totalmente (resposta correta) 3 5,5% 18 32,7% 6 10,9% 

Discordo 0 0% 0 0% 0 0% 

Discordo totalmente 0 0,0% 0 0,0% 1 1,8% 

Nem concordo nem discordo 4 7,3% 1 1,8% 4 7,3% 

       

Questão 13- Nos primeiros 6 meses as 

crianças brincam com os objetos, 
geralmente, mordendo-os, batendo, 
atirando, sacudindo. 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

Concordo (resposta correta) 45 81,8% 39 70,9% 38 69,1% 

Concordo totalmente (resposta correta) 6 10,9% 8 14,5% 7 12,7% 

Discordo 1 1,8% 3 5,5% 3 5,5% 

Discordo totalmente 0 0,0% 1 1,8% 0 0,0% 

Nem concordo nem discordo 3 5,5% 4 7,3% 7 12,7% 

       

Questão 14- As brincadeiras de faz-de-

conta iniciam por volta dos 24 meses, 
mostrando-se de maneira mais clara por 
volta dos 36-48 meses. Por exemplo, 
brincadeiras de casinha, de trânsito, de 
escolinha e de outras atividades 
cotidianas. 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

Concordo (resposta correta) 43 78,2% 35 63,6% 42 76,4% 

Concordo totalmente (resposta correta) 3 5,5% 13 23,6% 5 9,1% 

Discordo 3 5,5% 2 3,6% 2 3,6% 

Discordo totalmente 0 0,0% 1 1,8% 0 0,0% 

Nem concordo nem discordo 6 10,9% 4 7,3% 6 10,9% 
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Na tabela 17, mostram-se os resultados sobre indicadores de interação social 

em relação à identificação de sinais precoces de TEA e marcos esperados de 

desenvolvimento para essas habilidades. Nas questões 6 e 10, que avaliam padrões 

comportamentais da exploração de brinquedos, 80% e 60%, respectivamente, 

acertaram as repostas na fase pré e 78,2% e 90% na fase pós (uma melhora 

expressiva, porém sem diferenças estatisticamente significativas entre as fases). Da 

fase pós para a fase de follow-up, o número de acertos aumentou na questão 6 

(85,5%) e diminuiu para 72,7% na questão 10, contudo continuou elevado esse 

percentual de acertos, sendo acima do percentual obtido na fase pré. No caso da 

questão 10, foram constatadas diferenças estatisticamente significativas entre as 

fases pré e pós e entre as fases pré e follow-up de acordo com a tabela 18 (p=0,00).  

Na questão 11 da tabela 17, que avalia comportamentos de imitação, 92,8% 

do grupo acertou na fase pré e 98,2% na fase pós houve uma melhora expressiva, 

com diferenças estatisticamente significativas entre as fases pré e pós de acordo 

com a tabela 18 (p=0,00). O índice aumentou para quase 100% de acertos na fase 

de follow-up. Na questão 14, que avaliou a brincadeira de faz de conta, observa-se 

que 83,7% do grupo acertou na fase pré e 87,2% na fase pós, uma melhora 

expressiva, com diferenças estatisticamente significativas entre as fases pré e pós 

de acordo com a tabela 18 (p=0,00). O índice diminui para 85,5% de acertos na fase 

de follow-up, um percentual maior que a fase pré, porém menor que a fase pós.  
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Tabela 18. Resultados comparativos de frequência relativa (percentual) entre as fases do estudo sobre 

indicadores de comportamentos de exploração de brinquedos, imitação e brincar de faz de conta a partir do teste 
de Igualdade de Duas Proporções. 
 

Questão 6-Por volta de 10 meses as crianças costumam explorar as 

diferentes propriedades dos brinquedos através das características 
destes, por exemplo, textura, cheiro, sons, etc. 

Pré Pós 

Concordo (resposta correta) 
Pós 0,52  

Follow-up 0,65 0,27 

Concordo totalmente (resposta correta) 
Pós 0,46  

Follow-up 0,69 0,72 

Discordo 
Pós 0,18  

Follow-up 1,00 0,18 

Discordo totalmente 
Pós 0,31  

Follow-up - x - 0,31 

Nem concordo nem discordo 
Pós 0,22  

Follow-up 0,37 0,72 

Questão 10- Entre 12 e 18 meses, as brincadeiras não são 

exploratórias, as crianças focam apenas em algumas partes do 
objeto e não exploram suas funções e características, como por 
exemplo, usar um carrinho para rodar. 

Pré Pós 

Concordo 
Pós 0,00  

Follow-up 0,01 0,72 

Concordo totalmente 
Pós 0,31  

Follow-up 1,00 0,31 

Discordo (resposta correta) 
Pós 0,70  

Follow-up 0,34 0,18 

Discordo totalmente (resposta correta) 
Pós <0,00  

Follow-up 0,00 0,53 

Nem concordo nem discordo 
Pós 0,05  

Follow-up 0,40 0,00 

Questão 11- Entre os 24 e os 36 meses, os brinquedos são usados 

com frequência para imitar as ações dos adultos como, por exemplo, 
dar mamadeira para a boneca imitando a mãe, falar ao telefone igual 
ao pai, etc. 

Pré Pós 

Concordo (resposta correta) 
Pós 0,00  

Follow-up 0,30  

Concordo totalmente (resposta correta) 
Pós <0,00  

Follow-up 0,29  

Discordo 
Pós* -- -- 

Follow-up* -- --- 

Discordo totalmente 
Pós - x -  

Follow-up 0,31 0,31 

Nem concordo nem discordo 
Pós 0,17  

Follow-up 1,00 0,17 

Questão 13- Nos primeiros 6 meses as crianças brincam com os 

objetos, geralmente, mordendo-os, batendo, atirando, sacudindo. 
Pré Pós 

Concordo (resposta correta) 
Pós 0,17  

Follow-up 0,12 0,83 

Concordo totalmente (resposta correta) 
Pós 0,56  

Follow-up 0,76 0,78 

Discordo 
Pós 0,30  

Follow-up 0,30 1,00 

Discordo totalmente 
Pós 0,31  

Follow-up - x - 0,31 

Nem concordo nem discordo 
Pós 0,69  

Follow-up 0,18 0,34 
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Questão 14- As brincadeiras de faz-de-conta iniciam por volta dos 

24 meses, mostrando-se de maneira mais clara por volta dos 36-48 
meses. Por exemplo, brincadeiras de casinha, de trânsito, de 
escolinha e de outras atividades cotidianas. 

Pré Pós 

Concordo (resposta correta) 
Pós 0,09  

Follow-up 0,82 0,14 

Concordo totalmente (resposta correta) 
Pós 0,00  

Follow-up 0,46 0,03 

Discordo 
Pós 0,64  

Follow-up 0,64 1,00 

Discordo totalmente 
Pós 0,31  

Follow-up - x - 0,315 

Nem concordo nem discordo 
Pós 0,50  

Follow-up 1,00 0,50 

           Legenda: *essa opção não foi marcada por nenhum participante da amostra. 
 
 
 

 

 

Na questão 13, que verificou outras especificidades de comportamentos de 

brincar com objetos, 92,7% tinham acertado na fase pré, percentual que caiu para 

85,4% na fase pós. Da fase pós para a fase de follow-up, o número de acertos 

diminuiu novamente, para 81,8%, sem diferenças estatisticamente significantes 

entre as fases de acordo com o teste de Igualdade de Duas Proporções (tabela 18). 

Apesar da diminuição no percentual de acertos nessa questão 13, os resultados são 

positivos dado o número elevado de respostas corretas. 
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Tabela 19. Indicadores de atitudes em relação à prática assistencial de orientação ao cuidador sobre 
marcos esperados de desenvolvimento do filho durante as fases do estudo.  
 

 

Questão 22-Quando atendo uma família 

com um bebê de até 36 meses tenho 
segurança em explicar sobre as etapas do 
desenvolvimento neuropsicomotor. 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

 
      

Às vezes 26 47,3% 17 30,9% 18 32,7% 

Frequentemente (resposta esperada) 24 43,6% 30 54,5% 28 50,9% 

Muito frequentemente (resposta esperada) 2 3,6% 4 7,3% 4 7,3% 

Nunca ou raramente 3 5,5% 4 7,3% 5 9,1% 

Questão 23- Sinto-me seguro (a) quando 

atendo um bebê e sei mostrar para aquela 
família que está tudo dentro das etapas do 
desenvolvimento. 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

 
      

Às vezes 17 30,9% 18 32,7% 14 25,5% 

Frequentemente (resposta esperada) 28 50,9% 30 54,5% 31 56,4% 

Muito frequentemente (resposta esperada) 9 16,4% 4 7,3% 6 10,9% 

Nunca ou raramente 1 1,8% 3 5,5% 4 7,3% 

Questão 24- Sinto-me seguro (a) ao 

explicar para uma família que quando o 
filho ainda não fala aos 28 meses, pode 
estar apresentando algum indicador de 
atraso de linguagem. 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

 
      

Às vezes 16 29,1% 19 34,5% 15 27,3% 

Frequentemente (resposta esperada) 22 40,0% 30 54,5% 30 54,5% 

Muito frequentemente (resposta esperada) 4 7,3% 4 7,3% 5 9,1% 

Nunca ou raramente 13 23,6% 2 3,6% 5 9,1% 

Questão 25- Quando percebo que um 

bebê não faz troca com adultos, não 
consegue corresponder a brincadeiras 
como “Cadê você? Achou!”, eu me sinto 
seguro em dizer para a família que ele tem 
provavelmente um indicador de alteração 
no seu desenvolvimento. 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

 
      

Às vezes 20 36,4% 18 32,7% 24 43,6% 

Frequentemente (resposta esperada) 17 30,9% 26 47,3% 24 43,6% 

Muito frequentemente (resposta esperada) 6 10,9% 2 3,6% 3 5,5% 

Nunca ou raramente 12 21,8% 9 16,4% 4 7,3% 

Questão 28- Quando uma mãe me relata 

que seu bebe parece estranho e que não 
parece olhar muito para ela, eu faço uma 
investigação mais cuidadosa sobre outras 
características do desenvolvimento. 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

 
      

Às vezes 4 7,3% 8 14,5% 7 12,7% 

Frequentemente (resposta esperada) 36 65,5% 35 63,6% 31 56,4% 

Muito frequentemente (resposta esperada) 13 23,6% 9 16,4% 12 21,8% 

Nunca ou raramente 2 3,6% 3 5,5% 5 9,1% 
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Tabela 20. Resultados comparativos de frequência relativa (percentual) entre as fases do estudo 
sobre atitudes na orientação a cuidadores sobre marcos esperados de desenvolvimento do filho a 
partir do teste de Igualdade de Duas Proporções. 
 
 
 
 

22-Quando atendo uma família com um bebe de até 36 meses tenho 

segurança em explicar sobre as etapas do desenvolvimento 
neuropsicomotor. 

Pré Pós 

Às vezes 
Pós 0,07  

Follow-up  0,11 0,83 

Frequentemente (resposta esperada) 
Pós 0,25  

Follow-up  0,44 0,70 

Muito frequentemente (resposta esperada) 
Pós 0,40  

Follow-up  0,40 1,00 

Nunca ou raramente 
Pós 0,69  

Follow-up  0,46 0,72 

Questão 23- Sinto-me seguro (a) quando atendo um bebê e sei 

mostrar para aquela família que está tudo dentro das etapas do 
desenvolvimento. 

Pré Pós 

Às vezes 
Pós 0,83  

Follow-up  0,52 0,40 

Frequentemente (resposta esperada) 
Pós 0,70  

Follow-up  0,56 0,84 

Muito frequentemente (resposta esperada) 
Pós 0,14  

Follow-up  0,40 0,50 

Nunca ou raramente 
Pós 0,30  

Follow-up  0,17 0,69 

Questão 24- Sinto-me seguro (a) ao explicar para uma família que 

quando o filho ainda não fala aos 28 meses, pode estar 
apresentando algum indicador de atraso de linguagem. 

Pré Pós 

Às vezes 
Pós 0,53  

Follow-up  0,83 0,40 

Frequentemente (resposta esperada) 
Pós 0,12  

Follow-up  0,12 1,00 

Muito frequentemente (resposta esperada) 
Pós 1,00  

Follow-up  0,72 0,72 

Nunca ou raramente 
Pós 0,00  

Follow-up  0,03 0,24 

25- Quando percebo que um bebê não faz troca com adultos, não 

consegue corresponder a brincadeiras como “Cadê você? Achou!”, 
eu me sinto seguro em dizer para a família que ele tem 
provavelmente um indicador de alteração no seu desenvolvimento. 
 

Pré Pós 

Às vezes 
Pós 0,68  

Follow-up  0,4 0,23 

Frequentemente (resposta esperada) 
Pós 0,07  

Follow-up 0,16 0,70 

Muito frequentemente (resposta esperada) 
Pós 0,14  

Follow -up 0,29 0,64 

Nunca ou raramente 
Pós 0,46  

Follow-up 0,03 0,14 
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Questão 28- Quando uma mãe me relata que seu bebe parece 

estranho e que não parece olhar muito para ela, eu faço uma 
investigação mais cuidadosa sobre outras características do 
desenvolvimento. 

Pré Pós 

Às vezes 
Pós 0,22  

Follow- up 0,34 0,78 

Frequentemente (resposta esperada) 
Pós 0,84  

Follow- up 0,32 0,43 

Muito frequentemente (resposta esperada) 
Pós 0,34  

Follow- up 0,82 0,46 

Nunca ou raramente 
Pós 0,64  

Follow- up 0,24 0,46 

                                                                                                        

 

 

Na tabela 19, mostram-se os resultados dos indicadores de atitudes em 

relação à prática assistencial de um profissional da saúde nas ocasiões em que este 

precisa orientar um cuidador sobre alguns marcos esperados de desenvolvimento do 

filho. A questão 22 avaliou a segurança do profissional para explicar etapas do 

desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Nessa questão, observam-se 47,2% 

de respostas esperadas na fase pré e 61,8% na fase pós (uma melhora expressiva, 

porém sem diferenças estatisticamente significativas entre as fases, de acordo com 

a tabela 20). Da fase pós para a fase de follow-up, o número de respostas  

esperadas diminuiu, com 58,2% de acertos, percentual ainda maior que a fase pré-

intervenção.   

Na questão 23, avaliou-se a segurança do profissional para mostrar à família 

que a criança se encontra dentro das etapas esperadas do desenvolvimento. Nessa 

questão, 67,3% manifestaram a resposta esperada na fase pré e 61,8% na fase pós. 

Da fase pós para a fase de follow-up, esse número aumentou para 67,3%, o mesmo 

percentual da fase pré. De acordo com a tabela 20, não houve diferenças 

estatisticamente significativas entre o número de acertos nas fases. 

A questão 24 da tabela 19 avaliou a segurança do profissional para orientar 

um cuidador no trabalho de verificar na criança um atraso de linguagem. Nessa 

questão, 47,3% deram a resposta esperada na fase pré e 61,8% na fase pós.  

Da fase pós para a fase de follow-up, o número de respostas esperadas 

aumentou para 63,6%. Chama a atenção que a opção “nunca ou raramente” que na 

fase pré tinha sido selecionada por 23,6% da amostra, nas fases pós e follow-up 

diminuiu e foi selecionada por 3,6% e 9,1%, respectivamente, com diferenças 

estatisticamente significativas entre as fases, de acordo com a tabela 20 (p=0,00; 
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p=0,03). Embora as respostas não esperadas tenham aumentado na fase de follow-

up em 5,5%, o dado indica uma conscientização maior sobre o risco de uma criança 

ter um atraso de linguagem e de não haver uma atitude positiva para o 

encaminhamento dessa criança para avaliação. 

 A questão 25 avaliou a segurança do profissional para orientar um cuidador 

no momento de verificar na criança comprometimentos na reciprocidade 

socioemocional.  

Nessa questão, 41,8% pontuaram de acordo com as respostas esperadas na 

fase pré e 50,9% na fase pós. Da fase pós para a fase de follow-up, o número de 

respostas esperadas diminuiu para 49,1%. 

Os resultados nessa questão não foram satisfatórios, já que praticamente a 

metade (43,6% - tabela 19) da amostra manifestou na fase de follow-up que 

somente “às vezes” se dispõe a comunicar ao cuidador sobre a suspeita de 

alteração em algum indicador de desenvolvimento (com diferenças estatisticamente 

significativas entre as fases pré e follow-up, de acordo com a tabela 20, p=0,03).  

A questão 28 avaliou a segurança do profissional para orientar um cuidador 

no trabalho de verificar na criança comprometimentos no contato visual e 

comportamentos estranhos. Nessa questão, 71,9% pontuaram de acordo com as 

respostas esperadas na fase pré, indicando um bom nível de resposta de acordo 

com o esperado. Esse percentual na fase pós aumentou para 80%. Da fase pós 

para a fase de follow-up, o número de respostas esperadas diminuiu para 78,2%. 

Não houve diferenças estatisticamente significativas entre as fases de acordo com a 

tabela 20. 
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Tabela 21. Indicadores de prática profissional quando a criança apresenta alterações de 
desenvolvimento e suspeitas de TEA durante as fases do estudo.  
 
 
 

Questão 26- Encaminho para um 

profissional mais especializado uma 
criança de 36 meses quando percebo que 
existe atraso ou alteração de linguagem. 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

 
      

Às vezes 5 9,1% 5 9,1% 3 5,5% 

Frequentemente (resposta esperada) 33 60,0% 36 65,5% 38 69,1% 

Muito frequentemente (resposta esperada) 14 25,5% 13 23,6% 13 23,6% 

Nunca ou raramente 3 5,5% 1 1,8% 1 1,8% 

Questão 27- Peço ajuda de outros 

profissionais quando um bebê de 24 
meses não brinca com outras crianças. 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

 
      

Às vezes 7 12,7% 5 9,1% 8 14,5% 

Frequentemente (resposta esperada) 31 56,4% 37 67,3% 31 56,4% 

Muito frequentemente (resposta esperada) 13 23,6% 10 18,2% 13 23,6% 

Nunca ou raramente 4 7,3% 3 5,5% 3 5,5% 

Questão 29- Imagine que uma mãe lhe 

diz que o bebê dela de 36 meses não está 
falando nada e não responde a 
brincadeiras que ela faz. No atendimento 
você tenta brincar com ele, caso também 
não observe essa resposta, encaminho 
para algum profissional especializado para 
avaliação.  
 

Pré Pós Follow-up 

N % N % N % 

 
      

Às vezes 3 5,5% 5 9,1% 1 1,8% 

Frequentemente (resposta esperada) 27 49,1% 30 54,5% 28 50,9% 

Muito frequentemente (resposta esperada) 23 41,8% 20 36,4% 24 43,6% 

Nunca ou raramente 2 3,6% 0 0,0% 2 3,6% 

                                                                                                                    

 

Na tabela 21 mostram-se os resultados dos indicadores de prática profissional 

quando a criança apresenta alterações de desenvolvimento e suspeitas de TEA. A 

questão 26 avaliou se de fato o profissional encaminha a criança na ocasião de 

verificar um atraso de linguagem. Nessa questão, 85,5% manifestaram a resposta 

esperada na fase pré e 89,1% na fase pós. Da fase pós para a fase de follow-up, o 

número de respostas esperadas aumentou para 92,7%, percentual ainda maior que 

nas fases pré e pós.  

A questão 27 avaliou se de fato o profissional consulta outros profissionais na 

ocasião de observar alterações no comportamento de brincar de uma criança. Nessa 

questão, 80% manifestaram a resposta esperada na fase pré e 85,5% na fase pós. 

Da fase pós para a fase de follow-up, o número de respostas esperadas voltou a ser 

o mesmo da fase pré. Por último, na questão 29, avaliou-se a prática do profissional 
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ao buscar identificar atraso de linguagem e de comportamento social em crianças. 

Nessa questão, 80% manifestaram a resposta esperada na fase pré e 85,5% na fase 

pós. Da fase pós para a fase de follow-up o número de respostas esperadas voltou a 

ser a mesma da fase pré.  

 

 
Tabela 22. Resultados comparativos de frequência relativa (percentual) entre as fases do estudo 
sobre prática profissional quando a criança apresenta alterações de desenvolvimento e suspeitas de 
TEA a partir do teste de Igualdade de Duas Proporções. 
 
 

Questão 26- Encaminho para um profissional mais especializado 

uma criança de 36 meses quando percebo que existe atraso ou 
alteração de linguagem. 

Pré Pós 

Às vezes 
Pós 1,00  

Follow-up  0,46 0,46 

Frequentemente (resposta esperada) 
Pós 0,55  

Follow-up  0,31 0,68 

Muito frequentemente (resposta esperada) 
Pós 0,82  

Follow-up  0,82 1,00 

Nunca ou raramente 
Pós 0,30  

Follow-up  0,30 1,00 

Questão 27- Peço ajuda de outros profissionais quando um bebê de 

24 meses não brinca com outras crianças. 
Pré Pós 

Às vezes 
Pós 0,54  

Follow-up  0,78 0,37 

Frequentemente (resposta esperada) 
Pós 0,23  

Follow-up  1,00 0,23 

Muito frequentemente (resposta esperada) 
Pós 0,48  

Follow-up 1,00 0,48 

Nunca ou raramente 
Pós 0,69  

Follow-up  0,69 1,00 

Questão 29- Imagine que uma mãe lhe diz que o bebê dela de 36 

meses não está falando nada e não responde a brincadeiras que ela 
faz. No atendimento você tenta brincar com ele, caso também não 
observe essa resposta, encaminho para algum profissional 
especializado para avaliação.  

Pré Pós 

Às vezes 
Pós 0,46  

Follow-up 0,30 0,09 

Frequentemente (resposta esperada) 
Pós 0,56  

Follow-up 0,84 0,70 

Muito frequentemente (resposta esperada) 
Pós 0,55  

Follow-up 0,84 0,43 

Nunca ou raramente 
Pós 0,15  

Follow-up 1,00 0,15 
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Na tabela 22 verifica-se que não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes entre os percentuais de acordo com as fases do 

estudo. Entretanto cabe salientar que os números de respostas esperadas dos 

profissionais foram elevados desde a fase pré nas questões da tabela 21. O dado 

permite inferir que haja uma disposição positiva desses profissionais quanto a 

encaminhamentos de crianças na presença de alguma alteração susceptível de 

TEA. O dado é positivo, pois mostra uma sensibilização do grupo para a 

identificação de sinais precoces de TEA e de outros transtornos do 

neurodesenvolvimento.  

Como desde a fase pré os percentuais de respostas esperadas foram 

elevados, é provável que o envolvimento desses profissionais nos programas da 

primeira infância promovidos pela Secretaria de Saúde do município esteja 

contribuindo positivamente nas práticas da atenção básica quanto ao 

encaminhamento de crianças com algum sinal de alteração do desenvolvimento. 

 

 Com auxílio do programa estatístico STATA, foi calculado o poder 

estatístico da amostra para as três dimensões (conhecimentos, atitudes e 

práticas), para verificar se o tamanho da amostra é adequado para apurar 

potenciais diferenças nessas dimensões entre as fases do estudo. Os resultados 

são mostrados na tabela 23. 

 

 

Tabela 23. Resultados sobre poder estatístico da amostra para as três dimensões avaliadas 

(conhecimentos, atitudes e práticas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensões Parâmetros 

pré-

intervenção 

(Média, Desvio 

padrão 

Parâmetros 

pós-

intervenção 

(Média, Desvio 

padrão 

Correlação 

entre escores 

pré- e pós-

intervenção 

Poder 

estatístico com 

alpha 

Tamanho de 

efeito da 

diferença entre 

médias 

Conhecimentos 

(Questões: 1 a 

21) 

 

74.25 (5.79) 

 

79,73 (7,22) 

 

0.19 0.05: 0.99 

 

0.659 

 

Atitudes: 

Questões: 22 a 

25 

9,89 (2,60) 

 

10,29 (2,22) 

 

0.54 0.05: 0.24 0.172 

Práticas: 

Questões: 26 a 

29 

12,40 (2,51) 

 

12,27 (2,28) 

 

0.53 0.05: 0.06 -0.056 
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Em síntese, para a dimensão de “conhecimentos”, a amostra tem um poder 

estatístico de 99,78%, que pode ser considerado um alto índice de precisão. Para 

a dimensão de “atitudes”, o poder estatístico é de 24,09%, o que pode ser 

considerado “pobre”. Para a dimensão de práticas, a diferença entre as médias 

pré e pós-intervenção é praticamente inexistente, de modo que, a princípio, não 

vejo sentido em calcular o poder estatístico. De qualquer forma, o cálculo mostra 

um poder estatístico muito baixo (6,94%), bem como um baixíssimo tamanho de 

efeito da diferença entre médias (0.056). Os cálculos mostram que o tamanho da 

amostra é mais que adequado para apurar potenciais diferenças na dimensão de 

“conhecimentos” e consideravelmente frágil para apurar diferenças nas demais 

dimensões.  

Considerando que o estudo teve como objetivo verificar mudanças de 

conhecimento, atitudes e práticas nos profissionais envolvidos após capacitação 

sobre sinais precoces de Transtorno do Espectro Autista, a dimensão que mostrou 

ter sido mais sensível à capacitação foi a de conhecimentos. Já nas dimensões 

atitudes e práticas, o poder estatístico da amostra não apresentou essa 

sensibilidade. Consideramos as dimensões atitudes e práticas como secundárias, 

e, por isso, não devem ser levadas em consideração nos referidos cálculos. 

Entretanto, a dimensão das práticas teve percentuais de respostas esperadas que 

foram elevados desde a fase pré (tabela 21). Os dados percentuais apontam certa 

sensibilização do grupo para a identificação de sinais precoces de TEA e de 

outros transtornos do neurodesenvolvimento.  E, como descrito anteriormente, 

parece que o grupo já tem uma predisposição positiva quanto a 

encaminhamentos de crianças na presença de alguma alteração susceptível de 

TEA.  Como hipótese para essa constatação está o fato de que o município 

investe em capacitação dos profissionais da Atenção Básica, através dos diversos 

projetos e ações contínuas voltadas para a primeira infância, conforme 

mencionado anteriormente.  

Profissionais da saúde, mais especificamente da Atenção Básica, enfrentam 

diversos problemas no contexto assistencial, como déficits de infraestrutura de 

trabalho, lacunas da formação acadêmica e falta de capacitação continuada.  

Estudos apontam que esses fatores refletem diretamente na prática, dificultando que 

esses profissionais estejam devidamente instrumentalizados para se apropriar das 

práticas de observação, direcionamento e segurança para tomadas de decisão 
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quanto à detecção de uma criança com suspeita de Transtorno do Espectro Autista. 

Tais ações são importantes para que o diagnóstico seja realizado precocemente, 

oportunizando o encaminhamento e o atendimento especializado, como descreve a 

literatura (TANAKA et al., 2009; BORDINI, 2014; LOWENTHAL, 2013; PAULA; 

BELISÁSIO FILHO; TEIXEIRA, 2016). 

      No município de Itatiba, onde este projeto foi realizado, a estrutura da 

rede de saúde pública tenta minimizar essas lacunas, proporcionando ações 

contínuas, tanto para a população como, principalmente, para os profissionais. Tais 

ações incluem a adequação dos locais de trabalho, a facilitação para 

encaminhamentos, o contato direto entre os profissionais dos diversos 

equipamentos, cursos de capacitação, projetos, campanhas e ações de cidadania 

que envolvem toda a rede, estimulando os profissionais para que se aperfeiçoem, 

independentemente da sua formação. Estima-se que estes fatores tenham sido o 

diferencial para os profissionais apresentarem resultados bons na fase pré- 

intervenção (PREFEITURA DE ITATIBA, 2015).  

Os dados mensurados na tabela 24, que apresenta mudanças em 

conhecimentos, atitudes e práticas de profissionais da Atenção Básica de Saúde 

sobre marcos de desenvolvimento e sinais em função de um curso de formação 

no contexto assistencial, apoiam tais hipóteses. 

 

Tabela 24. Resultados relativos à opinião dos profissionais sobre o potencial uso dos 
conhecimentos adquiridos no curso no contexto assistencial da Atenção Básica. 
 

Padrão de Respostas  Total de Participantes= 55  % 

Nunca ou raramente 0 0  

Às vezes 7 12,8 

Frequentemente 22 40  

Muito frequentemente 26 47,2 

 

De acordo com os resultados, considerando e somando as respostas 

esperadas como sendo “Frequentemente” e “Muito Frequentemente”, obteve-se o 

índice de 87,2%, podendo-se afirmar, com base na opinião dos profissionais, que o 

curso tem potencial para ser utilizado no contexto assistencial da Atenção Básica na 

rotina de trabalho. 

Na tabela 25, mostra-se a análise estatística feita por meio do teste de 

ANOVA, para verificar se havia diferenças entre os grupos que participaram das 
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fases pré e pós do estudo e o grupo que participou apenas da fase pré. Neste teste, 

foram comparados todos os indicadores de conhecimento das perguntas agrupadas 

por indicadores a partir do score 0 (resposta codificada como errada) ou 1 (resposta 

codificada como correta). A descrição dos agrupamentos foi incluída no método na 

seção de análise de dados. 

 

       

Tabela 25: Comparação de médias de pontuação entre os participantes presentes nas fases pré e 

pós e os participantes presentes na fase pré. 

Participação Pré e 
Pós 

Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

CV Min Max N IC P-valor 

Conhecimento I 
1, 2, 7 e 15 

Não 1,69 2 0,87 52% 0 3 16 0,43 
0,358 

Sim 1,94 2 0,98 51% 0 4 63 0,24 

Conhecimento II 
3, 4, 5 e 20 

Não 2,50 3 1,10 44% 0 4 16 0,54 
0,888 

Sim 2,54 3 0,98 39% 0 4 63 0,24 

Conhecimento III 
6, 8, 9, 10,11 e 13 

Não 4,19 4 1,33 32% 1 6 16 0,65 
0,083 

Sim 4,78 5 1,17 24% 2 6 63 0,29 

Conhecimento IV 
12, 16, 17, 19 e 21 

Não 3,38 4 1,50 44% 0 5 16 0,73 
0,941 

Sim 3,35 4 1,17 35% 1 5 63 0,29 

Conhecimento V 
14 e 18 

Não 1,56 2 0,63 40% 0 2 16 0,31 
0,523 

Sim 1,67 2 0,57 34% 0 2 63 0,14 

Conhecimento VI 

22, 23, 24 e 25 
Não 1,88 2 1,45 78% 0 4 16 0,71 

0,647 
Sim 2,06 2 1,47 71% 0 4 63 0,36 

Conhecimento VII 

26, 27, 28 e 29 
Não 3,13 4 1,45 47% 0 4 16 0,71 

0,223 
Sim 3,51 4 1,01 29% 0 4 63 0,25 

Escore 
Não 18,31 17,5 5,16 28% 5 26 16 2,53 

0,223 
Sim 19,84 21 4,25 21% 11 27 63 1,05 

Legenda 

a)Conhecimento I- Indicadores sobre Reciprocidade Emocional e Interação Social (questões 1, 2, 7 e 15); 
b)Conhecimento II- Habilidades de Linguagem e Atenção Compartilhada (questões 3, 4, 5 e 20); c)Conhecimento 
III- Exploração de brinquedos, Interação e Reciprocidade Emocional (questões 6, 8,  9, 10, 11 e 13); d) 
Conhecimento IV- Habilidades de Linguagem e Comunicação (questões 12, 16, 17, 19 e 21); e) Conhecimento 
V- Imitação e Interação Social (questões 14 e 18); f)Conhecimento VI- Atitude em relação a prática sobre os 
marcos do desenvolvimento (questões 22, 23, 24 e 25); g) Conhecimento VII- Prática em relação as 
alterações de comportamento (questões 26, 27, 28 e 29). 

 

De acordo com os resultados estatísticos, verificou-se que em cada 

agrupamento de indicadores de conhecimento não houve diferença entre os dois 

grupos. Este resultado estatístico nos permite afirmar que os grupos, em termos de 

mapeamento de nível de conhecimento inicial, são homogêneos. 

Na tabela 26, mostram-se os resultados do T-Student, que compara o escore 

de conhecimento entre os profissionais que participaram das fases pré e pós. Em 

decorrência da perda amostral na fase pós, foi realizada esta análise estatística para 

verificar diferenças entre as pontuações obtidas no questionário com os 

agrupamentos de itens e recodificação de pontuação em acerto e erro. Foi verificado 
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que entre as fases pré e pós há diferenças estatisticamente significantes no número 

de acertos, indicando uma melhora no nível de conhecimento em todas as perguntas 

agrupadas nos conhecimentos I, III, IV, VI e Total. No caso do escore Total, foi 

verificado que a média de acertos, que era 19,84 na fase pré, aumentou para 21,87 

na fase, pós com valor de p <0,001. Os resultados mostram, como afirma Lampert 

(2016), que, tanto em pesquisas nacionais como nas provenientes de outros países, 

os indicadores de conhecimento sobre autismo de profissionais da saúde continuam 

sendo baixos e alertam para a falta de investimento nestes profissionais. Um desses 

déficits de formação diz respeito ao desenvolvimento de competências para 

diferenciar marcos de desenvolvimento neurotípicos de indicadores e sinais de 

alterações e/ou de transtornos do neurodesenvolvimento. Vale ressaltar também que 

as primeiras características na criança autista se manifestam de forma variada e, na 

maioria das vezes, são alterações sutis, o que pode dificultar a observação e a 

avaliação (LAMPERT, 2013).  

 

 

Tabela 26: Comparação de médias de pontuação entre os participantes presentes nas fases pré e 

pós. 

Conhecimento Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

CV Min Max N IC P-valor 

Conhecimento I 
1, 2, 7 e 15 

Pré 1,94 2 0,98 51% 0 4 63 0,24 
<0,001 

Pós 2,46 2 0,84 34% 1 4 63 0,21 

Conhecimento II 
3, 4, 5 e 20 

Pré 2,54 3 0,98 39% 0 4 63 0,24 
0,175 

Pós 2,75 3 0,92 33% 0 4 63 0,23 

Conhecimento III 
6, 8, 9, 10,11 e 13 

Pré 4,78 5 1,17 24% 2 6 63 0,29 
0,019 

Pós 5,13 5 1,04 20% 2 6 63 0,26 
 

Conhecimento IV 
12, 16, 17, 19 e 21 

Pré 3,35 4 1,17 35% 1 5 63 0,29 
0,001 

Pós 3,92 4 1,27 32% 0 5 63 0,31 

Conhecimento V 
14 e 18 

Pré 1,67 2 0,57 34% 0 2 63 0,14 
0,521 

Pós 1,73 2 0,54 31% 0 2 63 0,13 

Conhecimento VI 

22, 23, 24 e 25 

Pré 2,06 2 1,47 71% 0 4 63 0,36 
0,047 

Pós 2,41 3 1,57 65% 0 4 63 0,39 

Conhecimento VII 

26, 27, 28 e 29 

Pré 3,51 4 1,01 29% 0 4 63 0,25 
0,792 

Pós 3,48 4 1,03 30% 0 4 63 0,25 

Total Pré 19,84 21 4,25 21% 11 27 63 1,05 <0,001 

Legenda 

a)Conhecimento I- Indicadores sobre Reciprocidade Emocional e Interação Social (questões 1, 2, 7 e 15); 
b)Conhecimento II- Habilidades de Linguagem e Atenção Compartilhada (questões 3, 4, 5 e 20); c)Conhecimento 
III- Exploração de brinquedos, Interação e Reciprocidade Emocional (questões 6, 8,  9, 10, 11 e 13); d) 
Conhecimento IV- Habilidades de Linguagem e Comunicação (questões 12, 16, 17, 19 e 21); e) Conhecimento 
V- Imitação e Interação Social (questões 14 e 18); f)Conhecimento VI- Atitude em relação a prática sobre os 
marcos do desenvolvimento (questões 22, 23, 24 e 25); g) Conhecimento VII- Prática em relação as 
alterações de comportamento (questões 26, 27, 28 e 29). 
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5.1 Conclusão  

 

Em linhas gerais, observou-se que a capacitação dos profissionais mostrou as 

maiores mudanças em relação às questões que abordaram os conhecimentos sobre 

TEA. Tratando-se de profissionais que fazem parte dos equipamentos das UBS do 

município, o estudo atingiu bons resultados em vários indicadores e especificadores 

de sinais precoces de TEA quando comparados os percentuais de acerto entre as 

fases do estudo, como linguagem, comunicação, interação social, comportamentos 

de brincar e cognição social.  

O objetivo do estudo foi verificar mudanças de conhecimento, atitudes e 

práticas após capacitação sobre sinais precoces de Transtorno do Espectro Autista. 

Como apresentado, nos profissionais envolvidos, a dimensão que mostrou ter sido 

mais sensível à capacitação foi a de conhecimentos. Entretanto o mesmo desfecho 

não foi verificado nas dimensões atitudes e práticas, nas quais o poder estatístico da 

amostra não mostrou essa sensibilidade. Contudo, nas questões da dimensão das 

práticas, os percentuais de respostas esperadas foram elevados desde a fase pré. 

Isso indicou que o grupo parece ter condutas de encaminhamento adequadas 

quando atende crianças que têm alguma alteração susceptível de TEA. Em outras 

palavras, parece que o grupo tem certo grau de sensibilização para a identificação 

de sinais precoces de TEA e de outros transtornos do neurodesenvolvimento. 

Os dados relativos à fase de follow-up foram coletados sob a influência de um 

conjunto de variáveis que parece ter impactado na qualidade dos dados. Na maior 

parte das variáveis relativas a conhecimentos, os percentuais de acerto aumentaram 

na fase pós quando comparados aos da fase pré. Já na fase de follow-up não se 

verificou a mesma tendência de aumento. Durante essa fase da coleta, aconteceu 

um processo de reforma estrutural que ocasionou a demissão e o término contratual 

de aproximadamente cem colaboradores, sendo que vários deles estavam 

envolvidos na amostra, inclusive as coordenadoras da Atenção Básica de Saúde. É 

provável que isso tenha sido um limitador da pesquisa em termos de perda amostral, 

reduzindo o horário disponível para que os participantes pudessem responder o 

questionário (feito entre os atendimentos) e o tempo utilizado por cada participante 

para responder o questionário. 

O estudo apresentou também outras limitações, como o tempo relativamente 

curto da capacitação (8 horas), o número elevado de perda amostral na fase follow-
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up, a falta de um grupo controle e o fato de os participantes terem sido escolhidos 

pela secretaria do município em função de horário de trabalho, sem critérios de 

aleatoriedade. 
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                                     6-RECOMENDAÇÕES  
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6.1- Recomendações  

O presente estudo deixa como recomendações as seguintes iniciativas: 

- Incluir novos desenhos metodológicos com uso de grupo controle para a avaliação 

das dimensões contempladas na capacitação. 

- Realizar estudos de rastreamento de TEA em campanhas de vacinação, com a 

participação dos profissionais da amostra, para verificar o potencial de uso de 

conhecimentos do curso no contexto do trabalho. 

- Aumentar o número de horas do curso com aulas práticas no uso de instrumentos 

de rastreamento de TEA.  
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ANEXO 1  

Questionário aprovado pelos juízes Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Capacitação sobre caracterização de marcos típicos de desenvolvimento e  
identificação de sinais de  alerta de Transtorno do Espectro Autista ( TEA). 
 

Avaliação 

Agradecemos por participar da avaliação da nossa capacitação sobre caracterização  

de marcos típicos de desenvolvimento e identificação de sinais de alerta de Transtorno do  

Espectro Autista. O objetivo da avaliação é entender melhor os fatores que podem tornar  

nossa capacitação  mais  bem-sucedida. 

Nome:____________________________________________________________ 
 
1- Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino 
 
2- Idade:_______________________ 
 
3- Estado Civil:  
(   ) Casado(a)   (   ) Solteiro(a)  (   )Divorciado(a)  (   ) União Estável  (   ) Viúvo(a)     
 
4- Profissão:________________________________________________________ 
 
5- Faculdade que cursou:______________________________________________ 
 
6- Ano da Graduação_____________ 
 
7-Especialização: (   ) Sim  (   ) Não   Qual: ________________________________ 
 
9- Ano da Especialização: ___________ 
 
10- Mestrado: (   ) Sim    (   ) Não    Qual: _________________________________ 
 
11- Ano do Mestrado:_______________ 
 
12- Doutorado: (   ) Sim  (  ) Não   Qual: ___________________________________ 
 
13- Ano do Doutorado:_______________ 
 
14- Local onde trabalha:_______________________________________________ 
 
15-Cargo (função) neste local:__________________________________________ 
 
16- Tipo de Contratação: ______________________________________________ 
 
17- Número de anos nesse cargo: (   ) menos de 1 ano   (   ) 1 a 3 anos        
                                                        (   ) 3 a 5 anos            (   ) Mais de 5 anos 
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Questionário de conhecimentos, atitude e práticas sobre indicadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
de desenvolvimento infantil e sinais de alerta de TEA. 

 
Desenvolvemos este questionário para ser aplicado antes e depois de nosso 

curso de capacitação sobre caracterização de marcos típicos de desenvolvimento e  

identificação de sinais de alerta de Transtorno do Espectro Autista. 

Agradecemos sua a colaboração para avaliar indicadores de desenvolvimento 

infantil e sinais de alerta do Transtorno do Espectro Autista – TEA. 

O questionário foi dividido em duas partes: 

Parte I – Conhecimento   /   Parte II – Atitude e Práticas 

O questionário será pontuado da seguinte forma:  

Discordo totalmente=1 / Discordo=2 / Nem concordo nem discordo =3/       

Concordo=4 / Concordo totalmente =5 

 

 

 
Parte I 
 
Instrução 
 
Responda às seguintes afirmações sobre indicadores de desenvolvimento 
infantil e sinais de alerta para Autismo assinalando se está de acordo ou em 
desacordo com cada afirmação. 
 
1- Por volta dos 6 meses de idade crianças prestam mais atenção nos objetos do 
que nas pessoas. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
 

Concordo 
totalmente 

     

 
2- Os primeiros indicadores de interação social na criança aparecem a partir dos 6 
meses, por exemplo, fazer contato visual, pedir colo e imitar gestos de beijo. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
 

Concordo 
totalmente 

     

 
3-Entre os 12 e 18 meses a criança desenvolve mais a fala, apresentando maior 
repertório de palavras e construindo frases mais elaboradas. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
 

Concordo 
totalmente 
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4- Entre os 24 e os 36 meses, as interações sociais são comprometidas, pois a 
criança não inicia espontaneamente comportamentos de apontar e mostrar objetos.  

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
 

Concordo 
totalmente 

     

 
5- Entre 18 e 24 meses a criança, em geral, só mostra ou dá algo para alguém 
quando isso for para satisfazer alguma necessidade imediata dela, como por 
exemplo, mostrar uma caixa para que o adulto a abra e pegue algum brinquedo de 
dentro dela. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
 

Concordo 
totalmente 

     

 
6- Por volta de 10 meses as crianças costumam explorar as diferentes propriedades 
dos brinquedos através das características destes, por exemplo, textura, cheiro, 
sons, etc. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
 

Concordo 
totalmente 

     

 
7- Ao nascer, não é possível identificar a causa do choro, mas aos 3 meses já se 
pode perceber se o choro é por birra, forme ou outros motivos. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
 

Concordo 
totalmente 

     

 
8- Crianças entre 6 e aproximadamente 12 meses não conseguem brincar  sozinhas, 
necessitam da participação e de muita insistência dos adultos. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
 

Concordo 
totalmente 

     

 
9- As crianças entre 24 e 36 meses não gostam de brincar com outras crianças, 
ignoram ou até mesmo se afastam. Podem limitar-se a observarem a distância 
outras crianças brincando. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
 

Concordo 
totalmente 

     

 
 
10- Entre 12 e 18 meses, as brincadeiras não são exploratórias, as crianças focam 
apenas em algumas partes do objeto e não exploram suas funções e características, 
como por exemplo, usar um carrinho para rodar. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
 

Concordo 
totalmente 
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11- Entre os 24 e os 36 meses, os brinquedos são usados com frequência para 
imitar as ações dos adultos como, por exemplo, dar mamadeira para a boneca 
imitando a mãe, falar ao telefone igual ao pai, etc. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
 

Concordo 
totalmente 

     

 
12- Crianças entre 24 e 36 meses, apesar de não ser fluente na língua materna, 
conseguem produzir a maioria dos sons por meio da repetição, como por exemplo 
cantar e recitar poesias. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
 

Concordo 
totalmente 

     

 
13- Nos primeiros 6 meses as crianças brincam com os objetos, geralmente, 
mordendo-os, batendo, atirando, sacudindo. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
 

Concordo 
totalmente 

     

 
14- As brincadeiras de faz-de-conta iniciam por volta dos 24 meses, mostrando-se 
de maneira mais clara por volta dos 36-48 meses. Por exemplo, brincadeiras de 
casinha, de trânsito, de escolinha e de outras atividades cotidianas. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
 

Concordo 
totalmente 

     

 
15- Expressões faciais que refletem o estado emocional da criança, por exemplo, 
arregalar os olhos, ficar com vergonha, expressar surpresa, entre outros 
comportamentos semelhantes observam-se a partir dos 36 meses. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
 

Concordo 
totalmente 

     

 
16- A criança entre 18 e 24 meses não apresenta fala própria apenas repetição de 
falas de outras pessoas.  

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
 

Concordo 
totalmente 

     

 
17- Entre 3 e 6 meses a criança tende a ficar em silêncio ou emitir gritos aleatórios. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
 

Concordo 
totalmente 

     

18- Aos 36 meses as crianças gostam de propor brincadeiras com outras crianças 
da mesma faixa etária. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
 

Concordo 
totalmente 
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19- Crianças entre 6 e 12 meses apresentam comportamentos que dão a impressão 
que elas estão se comunicando, como por exemplo, prestar atenção ao cuidador, 
gritar e balbuciar. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
 

Concordo 
totalmente 

     

 
 
20- Somente a partir dos 36 meses de idade crianças apresentam comportamentos 
de apontar para mostrar coisas que despertam sua curiosidade e interesse. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
 

Concordo 
totalmente 

     

 
 
21- A linguagem no período entre 24 e 36 meses, se apresenta apenas como 
repetição, a criança não consegue ter uma conversa por simples que seja. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
 

Concordo 
totalmente 

     

 
 
 
 
 
Parte II 
KAP 
 
Para cada uma das seguintes afirmações selecione a melhor opção que 
representa seu conhecimento, atitude ou prática no seu dia-a-dia de trabalho. 
Marque com ‘x’ a opção correspondente. 
 
 
22-Quando atendo uma família com um bebe de até 36 meses tenho segurança em 
explicar sobre as etapas do desenvolvimento neuropsicomotor. 

Nunca ou raramente Às Vezes Frequentemente Muito frequentemente 

    

 
23- Sinto-me seguro (a) quando atendo um bebê e sei mostrar para aquela família 
que está tudo dentro das etapas do desenvolvimento. 

Nunca ou raramente Às Vezes Frequentemente Muito frequentemente 

    

 
 
24- Sinto-me seguro (a) ao explicar para uma família que quando o filho ainda não 
fala aos 28 meses, pode estar apresentando algum indicador de atraso de 
linguagem. 

Nunca ou raramente Às Vezes Frequentemente Muito frequentemente 
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25- Quando percebo que um bebê não faz troca com adultos, não consegue 
corresponder a brincadeiras como “Cadê você? Achou!”, eu me sinto seguro em 
dizer para a família que ele tem provavelmente um indicador de alteração no seu 
desenvolvimento. 

Nunca ou raramente Às Vezes Frequentemente Muito frequentemente 

    

 
26- Encaminho para um profissional mais especializado uma criança de 36 meses 
quando percebo que existe atraso ou alteração de linguagem. 

Nunca ou raramente Às Vezes Frequentemente Muito frequentemente 

    

 
27- Peço ajuda de outros profissionais quando um bebê de 24 meses não brinca 
com outras crianças. 

Nunca ou raramente Às Vezes Frequentemente Muito frequentemente 

    

 
28- Quando uma mãe me relata que seu bebe parece estranho e que não parece 
olhar muito para ela, eu faço uma investigação mais cuidadosa sobre outras 
características do desenvolvimento. 

Nunca ou raramente Às Vezes Frequentemente Muito frequentemente 

    

 
29- Imagine que uma mãe lhe diz que o bebê dela de 36 meses não está falando 
nada e não responde a brincadeiras que ela faz. No atendimento você tenta brincar 
com ele, caso também não observe essa resposta, encaminho para algum 
profissional especializado para avaliação.  
 

Nunca ou raramente Às Vezes Frequentemente Muito frequentemente 

    

 
*30- Você julga que os conhecimentos oferecidos no curso poderão ser utilizados na 
sua prática assistêncial? 

Nunca ou raramente Às Vezes Frequentemente Muito frequentemente 

    

 
 
 
*A questão 30 foi colocada apenas no questionário Pós Capacitação.  
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