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1. RESUMO 

Estudos no cenário educacional brasileiro reportam as dificuldades que educadores e equipes 
gestoras enfrentam para garantir que os alunos com queixas acadêmicas e de atraso de 
desenvolvimento tenham as devidas avaliações e intervenções educacionais necessárias. O 
objetivo geral do projeto foi desenvolver, para Educação Básica, dois modelos padronizados de 
avaliação de alunos com indicadores de Transformo do Espectro Autista (TEA) e Deficiência 
Intelectual (DI) mediante a utilização de um ambiente Big Data. Os objetivos específicos foram: 
a) Instrumentalizar professores e gestores educacionais no uso de procedimentos padronizados 
de avaliação para a triagem de alunos com essas suspeitas; b) Identificar nos alunos indicadores 
compatíveis com TEA e DI em função dos instrumentos dos modelos; c) Verificar indicadores 
de sensibilidade dos procedimentos padronizados de triagem e avaliação cognitiva e 
comportamental em função do número de casos falsos positivos. A amostra foi composta por 
16 psicopedagogos que acompanham os 16 setores em que a rede educacional se divide para 
atender as escolas de cada setor; b) 10 profissionais do Departamento Interdisciplinar de Apoio 
à Inclusão (DIAI) que auxiliam o processo de inclusão escolar na rede educacional; c) Dois 
professores de salas de aula de 2º e 4º ano do Ensino Fundamental I de cada setor (01 professor 
de sala de aula de 2º ano e 01 professor de sala de aula de 4º ano), totalizando 32 professores; 
d) Os respectivos alunos desses professores que apresentavam sinais de TEA e de DI no período 
que abrangeu a execução do projeto; e) Pais dos respectivos alunos. Cada sala de aula tinha em 
média entre 25 a 30 alunos. Os instrumentos para coleta de dados foram: a) Dois checklists para 
identificação de sinais de DI e de TEA; b) Escala Wechsler abreviada de inteligência; c) Breve 
Monitor de Problemas-Formulário para Professores e para Pais; d) Inventário de 
Comportamentos Autísticos; e) Roteiro de orientações de manejo de alunos com sinais e/ou 
TEA em sala de aula. Para avaliar a efetividade do modelo foram feitos cálculos do número de 
falsos positivos em função da confirmação diagnóstica ou não da suspeita de DI e TEA. Foram 
conduzidas análises descritivas para caracterização da amostra de alunos e análises preditivas 
mediante o uso de técnicas de Mineração de Dados que pudessem verificar os indicadores que 
são mais sensíveis na definição das queixas compatíveis com os transtornos. Os principais 
resultados apontaram no caso dos sinais de DI que, considerando o domínio cognitivo, avaliado 
a partir de habilidades de funcionamento intelectual mediante a WASI, 72,22% da amostra 
apresenta indicadores de rebaixamento intelectual o que corresponde a um índice de 27,78% de 
casos falsos positivos que classificaram normal e médio inferior de acordo com a WASI. 
Diferentemente, como não foi possível efetuar diagnóstico em nenhum dos alunos com o 
levantamento da suspeita de TEA, o índice de casos falsos positivos correspondeu a 100% da 
amostra. Os sinais que se mostraram mais discriminativos para o levantamento de suspeita de 
TEA foram vinculados a déficits na comunicação e interação social. Nos casos da DI foram os 
comprometimentos sociais na vida diária. O estudo permitiu gerar, após as coletas, um ambiente 
Big Data para as análises de dados e tomadas de decisão para identificação de alunos com 
suspeita de transtornos do neurodesenvolvimento compatíveis com DI e TEA, os professores e 
gestores, atores do processo puderam usar os procedimentos de avaliação dos alunos que 
apresentam as suspeitas, mostrando a possibilidade de um uso mais eficaz dos recursos 
públicos. 
 
Palavras chave: Transtorno do Espectro Autista, Deficiência intelectual, Rede pública de 
ensino, professores, pais. 
 

 



 

1. ABSTRACT  

Research within Brazilian context report difficulties that educators and management staff face 

to make sure that students with educational and developmental delay complaints are properly 

assessed and receive required educational intervention. The general objective of this project 

was to develop two standardized frameworks of assessment of basic education students with 

indicators of Autistic Spectrum Disorder (ASD) and Intellectual Disability (ID) through the use 

of a Big Data environment. The specific objectives were: a) to provide tools for teachers and 

management staff to use standardized assessment procedures for triage of students suspected of 

having a disorder; b) to identify in the students indicators compatible with TEA and DI 

according to the instruments of the models; c) to verify indicators of sensitivity to standardized 

triage procedures and cognitive and behavioral assessment considering the number of false 

positives. The sample was composed of: a) 16 psycho-pedagogues that work on the 16 sectors 

in which the educational network is divided to cover schools of each sector; b) 10 professionals 

of the Interdisciplinary Department for Inclusion (IDI) that support the process of educational 

inclusion; c) 2 teachers of the 2nd and 4th grades of elementary school of each sector (one from 

the 2nd grade, one from the 4th grade), 32 teachers in total; d) their respective students that 

presented signs of ASD and ID during the period of this project; e) parents of these students. 

Each classroom had an average of 25 to 30 students. The tools for data collection were: a) two 

checklists to identify signs of ID and ASD; b) Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence 

(WASI); c) Brief Problems Monitor, parents and teachers from; d) Autism Behavior Inventory; 

e) guidebook with orientations to deal with students with signs of ID and/or ASD in the 

classroom. To assess the efficacy of the framework, false positives were calculated according 

to the diagnostic confirmation or not of the suspected ID or ASD. Descriptive analyses were 

made to characterize the sample of students, and predictive analyses through Data Mining 

techniques were carried out to verify the indicators that are most sensitive to the definition of 

complaints compatible with the disorders. The main results show that for ID indicators, 

considering the cognitive control and intellectual functioning skills assessed through WASI, 

72.22% of the sample presented indicators of low intellectual functioning. This corresponds to 

27.78% of false positives that tested normal and below average according to WASI. On the 

other hand, since it was not possible to reach a diagnosis for any of the students suspected of 

having ASD, the indicators of false positives corresponded to 100% of the sample. The signs 

that seemed most distinctive for the suspicion of ASD were linked to deficits in communication 

and social interaction. For ID cases, such signs were social commitments in daily life. After the 

data collection, the research enabled the creation of a Big Data environment for data analysis 

and decision-making for the identification of students suspected of having neurodevelopmental 

disorders compatible with ASD and ID. Teachers and management staff, actors of the process, 

were able to employ assessment procedures for students suspected of having disorders, thus 

displaying a more effective use of public resources. 

Keywords: Autistic Spectrum Disorder, Intellectual Disability, Public Education, teachers, 

parents. 
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1. INTRODUÇÃO 

Contexto educacional e queixas escolares relacionadas a transtornos do 

neurodesenvolvimento. 

 

Em contextos escolares professores das redes educacionais brasileiras são um dos 

principais agentes da identificação de alunos com algum tipo de dificuldade escolar, emocional 

ou de atraso de desenvolvimento que impacta no desempenho acadêmico e funcionamento 

adaptativo. O processo formal de alfabetização demanda do aluno o desenvolvimento de 

diversos repertórios sócio comportamentais e habilidades cognitivas compatíveis com as 

exigências das atividades escolares e educativas no contexto escolar. Algumas das demandas 

mais comuns desde o 1º ano de escolarização são o desenvolvimento de habilidades de leitura, 

escrita, cálculo, repertórios de habilidades sociais de relacionamento com pares em diversos 

contextos, habilidades sociais assertivas de relacionamento com colegas, realização de 

atividades acadêmicas em grupo, solução de problemas interpessoais, dentre outras (ANSARY, 

MCMAHON, LUTHAR, 2017; DIAS & SEABRA, 2017; GUZMÁN, KESSLER, 

SQUICCIARINI et al., 2015; DEL PRETTE, & DEL PRETTE, 2008).  

Dentro dos limites da normalidade, evidências mostram que poderão haver variações no 

desempenho escolar e funcionamento adaptativo nos diferentes repertórios citados no parágrafo 

anterior em função do gênero, idade, problemas transitórios de saúde, absenteísmo e fatores 

ambientais ligados à estimulação social, educacional e pedagógica, dentre outros (SILVA & 

CAVALCANTE, 2015; FLATTERS, HILL, WILLIAMS et al., 2014; OSBORN & PEREIRA, 

2012). No entanto, quando uma criança apresenta algum tipo de queixa cujos sinais indicam 

alterações de desenvolvimento é recomendável que, se essa queixa não foi devidamente apurada 

antes dos 5 anos, que essa criança seja avaliada nos primeiros dois anos de escolarização, para 

verificar se a mesma configura um transtorno do neurodesenvolvimento ou se é algum tipo de 

dificuldade transitória intrínseca ao processo de adaptação escolar e/ou de alfabetização e/ou 

dificuldades sócio emocionais transitórias.  

Na presença de sinais indicativos de transtornos do neurodesenvolvimento o professor 

deverá ter habilidades, competências e ferramentas e/ou instrumentos adequados que lhe 

permitam identificar e fazer uma avaliação inicial do aluno para, posteriormente, este poder 

receber um atendimento que corresponda às suas necessidades (LI-GRINING, VOTRUBA-

DRZAL, MALDONADO-CARREÑO et al., 2010). Dentre os transtornos mais graves em 

relação aos prejuízos que estes acarretam no desempenho escolar encontram-se a Deficiência 
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Intelectual (DI) ou Transtorno do Desenvolvimento Intelectual e o Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). Estudos no cenário 

educacional brasileiro reportam as dificuldades que educadores e equipes gestoras enfrentam 

para garantir que alunos matriculados no Ensino Fundamental I com diversas queixas cognitivas 

e comportamentais que afetam o processo de aprendizagem tenham as devidas avaliações e 

consequentemente as intervenções necessárias (CARNEIRO & COUTINHO, 2015; 

ROSSATO & LEONARDO, 2012; ENRICONE & SALLES, 2011). Entretanto, pela falta de 

capacitação de professores e outros profissionais e educadores que trabalham diretamente com 

queixas escolares de alunos, assim como também pela falta de tecnologias e ferramentas 

adequadas de avaliação, os alunos permanecem longos períodos de tempo represados quanto à 

definição da problemática que os acomete (PALERMO, SILVA, NOVELLINO, 2014; 

ENRICONE & SALLES, 2011). Com isso, tanto no contexto de sala de aula como no curso de 

vida em geral, a falta de uma avaliação para definição da queixa acarretará consequências 

funcionais negativas e agravamento dos problemas dessa criança (LI-GRINING, VOTRUBA-

DRZAL, MALDONADO-CARREÑO et al., 2010; CALKINS & KEANE, 2009).  

O principal problema abordado na proposta foi: como utilizar dois modelos de tomada de 

decisões para atribuir a um aluno de Ensino Fundamental I a suspeita de transtorno do 

neurodesenvolvimento compatível com DI e TEA em tempo real mediante um ambiente Big 

Data? Os problemas específicos norteadores do estudo foram: a) como capacitar gestores 

educacionais e professores no uso de procedimentos de triagem em sala de aula de alunos com 

queixas compatíveis com DI e TEA?; c) quais os indicadores de especificidade dos 

procedimentos de triagem e avaliação cognitiva e comportamental em função do número de 

casos falsos positivos?; c) professores e gestores educacionais mostrarão competências para uso 

de um ambiente Big Data em tempo real para triagem e avaliação de alunos com essas queixas? 

Sobre essas problemáticas versou o estudo cuja finalidade foi a transferência, para equipes da 

Educação Básica, de ferramentas de avaliação que lhes permitissem uma triagem mais eficiente 

de queixas escolares de alunos compatíveis com DI e TEA. O projeto, de caráter 

interdisciplinar, assenta-se em uma das linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 

Distúrbios do Desenvolvimento (PPG-DD) da Universidade Presbiteriana Mackenzie: ‘Estudos 

teóricos e práticos sobre o sujeito com distúrbios do desenvolvimento e/ou deficiência: 

implicações individuais e sociais’, sendo continuidade de um conjunto de ações de pesquisa do 

PPG-DD desenvolvidas no município de Barueri desde 2009. A seguir apresentamos o 

embasamento teórico do projeto. 
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Caracterização da Deficiência Intelectual  

 

A quinta edição do Manual de Classificação Diagnóstica e Estatística dos Transtornos 

Mentais da Associação Americana de Psiquiatria/DSM-5 (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014) estabeleceu na sua seção II a categoria dos Transtornos do 

Neurodesenvolvimento como um grupo de condições que se manifesta no início da vida, isto é, 

cedo no período do desenvolvimento e em geral antes de a criança ingressar na escola. “São 

condições caracterizadas por déficits no desenvolvimento que acarretam prejuízos no 

funcionamento pessoal, social, acadêmico ou profissional. Os déficits de desenvolvimento 

podem variar desde limitações muito específicas na aprendizagem ou no controle de funções 

executivas até prejuízos globais em habilidades sociais ou inteligência (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p.31).  

Os transtornos que serão abordados no presente projeto e que têm um impacto expressivo 

no desempenho escolar de alunos são a Deficiência Intelectual ou Transtorno do 

Desenvolvimento Intelectual e o Transtorno do Espectro Autista. Uma caracterização geral 

desses transtornos aparece na quinta edição do Manual de Classificação Diagnóstica e 

Estatística dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).  

Fatores etiológicos associados à DI são diversos. Citam-se os de tipo pré-natal como 

anormalidades cromossômicas autossômicas ou sexuais, causas gênicas como as malformações 

cerebrais, causas ambientais como os eventos teratógenos, desnutrição intrauterina e infeções 

congênitas. Outros fatores são os peri-natais (prematuridade, infeções, hipóxia, 

tocotraumatismos etc.). Dentre os fatores pós-natais citam-se infeções do Sistema Nervoso 

Central (SNC), desmielinizações, traumas crânio-encefálico, desnutrição, intoxicações 

exógenas e convulsões (CURRY, STEVENSON, AUGHTON et al., 1997). É provável que, por 

conta dessa complexidade no estabelecimento de uma etiologia na DI, as causas da DI são 

desconhecidas em aproximadamente a metade dos casos (BATY, CAREY, MCMAHON, 2011; 

MCDERMOTT, DURKIN, SCHUPF et al., 2007). 

A DI também é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta significativamente a 

vida escolar e outros aspectos adaptativos e sociais. A Deficiência Intelectual apresenta uma 

prevalência na população geral de aproximadamente 1% com variações de acordo com a idade 

e taxas em função do nível de gravidade. Estima-se uma prevalência de, aproximadamente, 

6:1000 indivíduos quanto a DI grave (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

O transtorno se caracteriza pela presença de atrasos motores e de linguagem e prejuízos de 
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socialização que podem ser identificados nos primeiros dois anos de vida entre crianças com 

DI grave. Já níveis leve a moderado de DI tendem a ser identificados com maior precisão após 

a criança entrar na escolarização formal, etapa em que aparecem também sinais de prejuízos 

acadêmicos em termos de habilidades de aprendizagem. Quando uma criança com DI apresenta 

outros sinais fenotípicos clínicos e físicos sugestivos de síndromes genéticas, o estabelecimento 

do diagnóstico pode ser feito precocemente nos primeiros anos de vida. De um lado isto 

possibilita o esclarecimento da etiologia e, de outro, o estabelecimento do fenótipo cognitivo e 

comportamental geralmente associado à doença genética que permite às equipes educacionais 

e de saúde implementar intervenções adequadas às necessidades da criança. Por exemplo, 

síndrome de Down, síndrome de Prader Willi, síndrome de Williams, síndrome de Lesch-

Nyhan, dentre outras (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014; BRUNONI, 

2011).  

Uma avaliação compreensiva da DI inclui a verificação de identificadores que abrangem 

habilidades intelectuais e funcionamento social e adaptativo. Três critérios devem estar 

presentes concomitantemente para a condição de DI: a) déficits em funções intelectuais como 

raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, julgamento, 

aprendizagem acadêmica e aprendizagem resultante de experiências de vida diária e cuja 

confirmação deve ser estabelecida, tanto por avaliação clínica individualizada como por meio 

de testes padronizados; b) déficits no funcionamento adaptativo que resultam em fracasso para 

atingir padrões de independência tanto nos aspectos de desenvolvimento sociocultural como de 

responsabilidade social; c) início dos déficits adaptativos e intelectuais durante do período de 

desenvolvimento (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).  

Escolares que apresentem suspeita de DI deverão ser avaliados de maneira 

compreensiva do ponto de vista do desenvolvimento destas. Uma síntese deste tipo de 

abordagem foi apresentada por Saulnier, Quiembach e Klin (2011). Na mesma, a inclusão e 

integração de diferentes aspectos do desenvolvimento precisam ser considerados, tanto na 

avaliação quanto nas intervenções. De um lado, por exemplo, a variabilidade nos níveis de 

funcionamento em domínios relacionados a fala, comunicação, linguagem, motricidade, 

cognição, sociabilidade, funcionamento adaptativo, comportamento e aspectos psiquiátricos. 

De outro, essa abordagem exige que sejam integrados aspectos do desenvolvimento da pessoa, 

da história genética e neuropediátrica (geralmente avaliadas por psiquiatras e pediatras), 

aspectos familiares e sociais, assim como aspectos de adaptação funcional à vida diária em 

contextos relevantes como a escola, por exemplo. 
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Evidências mostram como crianças com DI frequentemente apresentam alterações 

cognitivas e comportamentais em níveis variados de gravidade, por exemplo, comportamentos 

auto-agressivos, estereotipias comportamentais e agressividade, déficit em funções executivas 

como controle inibitório, dentre outros. São problemas que prejudicam o curso do 

desenvolvimento, a adaptação social e possibilidades de inclusão escolar (LAZCANO-PONCE, 

KATZ, ALLEN-LEIGH, et al. 2013; MOSKOWITZ, MULDER, WALSH, et al., 2013; VAN 

GAMEREN-OOSTEROM, FEKKES, VAN WOUWE, et al., 2013;  ROJAHN, MATSON, 

LOTT, ESBENSEN, SMALLS, 2001).   

 

Caracterização do Transtorno do Espectro Autista 

 

O TEA é um transtorno caracterizado por sinais e sintomas relacionados com a) déficits 

persistentes na interação e comunicação social em múltiplos contextos, por exemplo, déficits 

na reciprocidade socioemocional, déficits nos comportamentos comunicativos não verbais 

usados para interações sociais, déficits para desenvolver, manter e compreender 

relacionamentos; b) presença de padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses 

ou atividades com prejuízos no funcionamento adaptativo. Por exemplo, movimentos motores, 

uso de ou fala estereotipada ou repetitiva, insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a 

rotinas, respostas ritualísticas, interesses restritos e fixos, hiper ou hiporreatividade a estímulos 

sensoriais; c) os sintomas devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento, 

possibilidade de verificação antes dos 2 anos de vida, mas podem não se tornar plenamente 

manifestos quando as demandas sociais excedem as capacidades limitadas ou podem ser 

mascarados por estratégias aprendidas mais tarde na vida; d) os sintomas causam prejuízo 

clinicamente significativo no funcionamento social, profissional e outras áreas importantes da 

vida da pessoa; e) essas perturbações não são mais bem explicadas por DI ou por atraso global 

do desenvolvimento (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

Em relação às áreas de interação e comunicação, é comum haver atrasos na aquisição 

de fala, uso de frases complexas com dificuldades semânticas e pragmáticas, falta de respostas 

a solicitações de interação e comunicação social e falta de iniciativa para estabelecer interações 

sociais (PARK, YELLAND, TAFFE, & GRAY, 2012). Frequentemente, déficits de 

comunicação se manifestam interligados a problemas de comportamento, uma vez que 

determinados comportamentos emitidos pela criança podem ter uma função comunicativa, 

como por exemplo, esquivar-se de uma atividade e obter a atenção dos demais (REESE, 

RICHMAN, BELMONT & MORSE, 2005). As habilidades na linguagem receptiva e 
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expressiva correlacionam-se negativamente com indicadores de problemas de comportamento 

(PARK et al., 2012). Evidências apontam que déficits na linguagem pragmática podem 

configurar-se como um fator preditor de problemas de comportamento externalizantes e 

internalizantes em crianças com autismo (BOONEN et al., 2014).  

A etiologia dos TEA é multifatorial, envolvendo correlatos genéticos, neurobiológicos e 

ambientais (DANIELS, HALLADAY, SHIH, ELDER, & DAWSON, 2014; 

SCHWARTZMAN, 2009). Quanto a prevalência, os dados têm indicado um aumento 

significativo dos números: 1:150, em 2000, para 1:68, em 2014, afetando aproximadamente 4 

vezes mais pessoas do sexo masculino (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION, 2014). No Brasil, o único estudo epidemiológico realizado em um Município 

do Estado de São Paulo aponta para a prevalência de 1:360 (PAULA, RIBEIRO, FOMBONNE 

& MERCADANTE, 2011). 

Estima-se que cerca de 70% dos casos de TEA também apresentem DI (MATSON & 

SHOEMAKER, 2009), o que revela o quão comum é a comorbidade entre os quadros. 

Geralmente, a presença de déficit cognitivo correlaciona-se com a ocorrência de alterações 

comportamentais (HILL et al., 2014; NEECE, GREEN, & BAKER, 2012), no entanto, cabe 

destacar que a ocorrência de alterações de comportamento por si só é suficiente para causar 

grande impacto no ambiente e comprometer a adaptação da criança, uma vez que mesmo as 

crianças com habilidades de raciocínio preservadas requerem de ajuda para o funcionamento 

diário, ainda mais em contexto escolar (KORIAKIN et al., 2013). 

Os diversos prejuízos que o TEA acarreta na pessoa acometida pelo transtorno suscitam 

a necessidade de identificação do transtorno, preferencialmente antes dos 4-5 anos de vida para 

a implantação de intervenções. Contudo, na realidade brasileira continua acontecendo o 

diagnóstico tardio do transtorno (ZAQUEU, TEIXEIRA, LOWENTHAL et al., 2015; 

ZAQUEU, TEIXEIRA, CARVALHO et al., 2015). Daí que avaliações para detecção do TEA, 

pelo menos no primeiro ano de escolarização do Ensino Fundamental (EF) I, representariam 

alternativas, ainda relativamente precoce para o diagnóstico, em um país como Brasil (PAULA 

et al., 2012).  Políticas públicas com recomendações de protocolos padronizados de avaliação 

desses transtornos continuam sendo escassas em muitos países (ROTHOLZ, MOSELEY E 

CARLSON, 2013). Além da importância da identificação precoce, é importante ressaltar os 

procedimentos intersetoriais, que devem articular diferentes serviços, uma vez que sabe-se que 

a intersetorialidade é essencial para o atendimento de diversas demandas de saúde e de tipo 

educacional de crianças e adolescentes, por exemplo, as que apresentam Transtorno do Espectro 
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Autista (COUTO, DUARTE, DELGADO, 2008; PAULA, LAURIDSEN-RIBEIRO, WISSOW 

et al., 2012). 

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2009), tanto a DI como o TEA são transtornos legalmente reconhecidos 

como condições de Necessidades Educacionais Especiais (NEE) para inclusão escolar. A 

condição de NEE no Brasil abrange deficiências de natureza física, intelectual, mental ou 

sensorial, Altas Habilidades/Superdotação e Transtornos Globais do Desenvolvimento (esse 

termo corresponde ao termo TEA, de acordo com o a 5ª edição do Manual de Classificação 

Diagnóstica e Estatística dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014; BRASIL, 2009). 

 

Políticas públicas de educação na identificação de transtornos do 

neurodesenvolvimento 

 

Políticas públicas brasileiras preconizam que a DI e o TEA devem ser diagnosticados 

precocemente (BRASIL, 2016), até porque as principais características clínicas se manifestam 

desde os primeiros anos de vida e, ainda, pela necessidade de estabelecer diagnóstico diferencial 

quando necessário e para atender as diretrizes clínicas da Associação Americana de Psiquiatria 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014; MANSOUR, DOVI LANE et al., 

2017).  Países como Estados Unidos aplicam suas políticas governamentais mediante 

tecnologias de avaliação e ações preventivas de intervenção para diversos correlatos de 

problemas de comportamento e déficits de funcionamento cognitivo em crianças com sinais de 

transtornos do neurodesenvolvimento (ROTHOLZ, MOSELEY, & CARLSON, 2013). 

Diferentemente, políticas públicas que preconizem o uso de tecnologias de avaliação 

cientificamente validadas continuam sendo escassas em países em desenvolvimento como 

Brasil. Rastrear indicadores de transtornos do neurodesenvolvimento desde os primeiros anos 

de escolarização é uma demanda que exige o uso de instrumentos padronizados o que pode ser 

otimizado mediante o uso de tecnologias de avaliação, baseadas em evidências. A educação 

básica é um dos contextos apropriados para a implementação desse tipo de tecnologias. 

Embora as queixas escolares associadas a diversos fatores continuam sendo alvo de 

estudos nacionais educacionais (DORNELES, CORSO, COSTA et al., 2014; CARDOSO, 

LEITE, & CAPELLINI, 2012; SIQUEIRA & GURGEL-GIANNETTI, 2011), no país 

continuam sendo escassos os projetos que tenham como meta principal o treinamento de 

profissionais da área de Educação no uso de ferramentas e instrumentos internacionalmente 
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reconhecidos. Ainda mais tratando-se de instrumentos padronizados para verificação de 

identificadores compatíveis com transtornos do neurodesenvolvimento que afetam o 

aproveitamento escolar de alunos do Ensino Fundamental I.  

O rastreamento precoce de sinais de TEA também contribui com o estabelecimento de 

taxas de prevalência, ainda mais em países em desenvolvimento nos quais continuam sendo 

escassos estudos epidemiológicos (TEIXEIRA, 2010; PAULA, RIBEIRO, FOMBONNE & 

MERCADANTE, 2011; FOMBONNE, MARCIN, BRUNO et al., 2012; FOMBONNE, 

MARCIN, MANERO, et al., 2016; POOVATHINAL, ANITHA, THOMAS et al., 2016). Já 

em relação a DI, é possível encontrar uma literatura mais vasta, incluindo epidemiologia, a 

relação da deficiência com fatores culturais, de pobreza, violência, encontrado em países 

subdesenvolvidos, além da DI ser encontrada como comorbidade em cerca de um terço de 

outros transtornos mentais. (TOMAZ, 2016). 

 

Sistemas computacionais: uso em políticas públicas educacionais  

 

Rastrear nos primeiros anos de escolarização indicadores neurocomportamentais e 

cognitivos de transtornos do neurodesenvolvimento como TEA e DI, quando estes não foram 

devidamente diagnosticados nos primeiros cinco anos de vida, é uma demanda que exige o uso 

de instrumentos padronizados o que pode ser otimizado mediante o uso de modelos de processo 

e de tecnologias computacionais. A educação básica é um dos contextos apropriados para a 

implementação de sistemas computacionais com uso de tecnologias que possibilitem gerenciar 

bancos de dados e tomar decisões atreladas a necessidades educacionais. Por exemplo, os 

ambientes Big Data (MAYER-SCHÖNBERGER e CUKIER, 2013) são tecnologias de 

sistemas computacionais que possibilitam coletar e analisar dados e permitem aos gestores o 

gerenciamento e escalabilidade dos dados quando o ambiente é desenhado em etapas.  

A proliferação de sistemas computacionais e a inserção dos mesmos em diversos setores 

da economia, educação e saúde de um país tem ocasionado mudanças significativas na maneira 

como os dados são coletados, transmitidos e analisados (TURBAN et al., 2010; 

SILBERSCHATZ, KORTH, & SUDARSHAN 2006). A educação brasileira já se beneficia 

com ambientes Big Data para o foco no desenvolvimento de habilidades de aprendizagem 

(ZEIDE, 2017). Nesses sistemas computacionais, um dos dispositivos com expressiva evolução 

têm sido os Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBDs), tanto no aspecto de 

armazenamento como de mineração de dados (SILVA, PERES & BOSCARIOLI, 2016). Esses 

SGBDs funcionam como recurso para a criação de repositórios de fatos ou transações e, 
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consequentemente, a principal fonte para fazer análise de dados com foco na geração de 

relatórios gerenciais para acompanhamento ou monitoramento de tarefas e ações, nas mais 

diversificadas áreas do conhecimento humano (PESANTES, BECERRA, & LEMUS, 2014). 

No Brasil têm sido utilizadas iniciativas anteriores no setor educacional. Estudo de 

Digiampietri, Nakano e Lauretto (2016) empregou uma metodologia para a identificação de 

alunos com elevado risco de evasão, com base em seu histórico escolar nas disciplinas do 

primeiro ano do curso. Trabalho de Gunji (2009) teve como objetivo analisar os resultados 

obtidos com a aplicação do Teste de Competência de Leitura de Palavras (TCLP) utilizando 

técnicas de Mineração de Dados. Foi verificado que os algoritmos de agrupamento detectaram 

dois grupos de alunos que tenderam a responder ao teste TCLP de maneira errada, seja 

marcando todas as questões como corretas, seja marcando-as como incorretas. Com o estudo 

foi possível identificar informações para tomadas de decisões sobre progresso do processo de 

alfabetização de alunos do Ensino Fundamental, além das oferecidas pelo tratamento estatístico 

habitual dos resultados do TCLP. Em complemento aos trabalhos anteriores, JARSKE, 

SEABRA e SILVA (2016) apresentaram um estudo usando Redes Neurais Artificiais para 

visualizar resultados do TCLPP com a finalidade de caracterizar os principais atributos que 

causam este tipo de transtorno. 

Dessa forma, em paralelo com o projeto e em parceria com professores e alunos do curso 

de Sistemas de Informação da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), foi desenvolvido 

um ambiente Big Data, no qual foi possível realizar a transposição dos instrumentos manuais 

utilizados para um ambiente digital, o qual espera-se uma otimização que permita uma 

identificação dos alunos de forma mais rápida e eficaz. 

 

Contextualização do estudo na secretaria de educação, lócus do projeto 

  

Finalmente, será abordada a demanda da Secretaria Municipal de Educação de Barueri, 

por intermédio da equipe do Departamento de Assessoria Psicopedagógica de Educação 

Inclusiva (DAPEI) que determinou o desenvolvimento do estudo, vale ressaltar que já havia 

uma parceria com esta secretaria onde outros projetos foram realizados anteriormente com 

estudos, mutirões para diagnóstico, treinamento para professores, entre outras ações. 

Em 2015, essa secretaria disponibilizou para o projeto os seguintes dados, extraídos do 

relatório dos meses de fevereiro à outubro de 2015: a) os psicopedagogos do DAPEI receberam 

992 encaminhamentos feitos pelas unidades escolares de Ensino Infantil e Ensino Fundamental 

da rede Municipal de Educação que foram devidamente protocolados no Banco de Dados do 
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DAPEI; b) desse total de 992 encaminhamentos 182 foram provenientes de escolas maternais 

e educação infantil e os restantes 810 são de alunos das Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental (EMEF); c) nas estatísticas disponibilizadas aparecem algumas categorias para as 

queixas levantadas como dificuldades de aprendizagem, autismo, deficiência intelectual e 

déficit de atenção. Porém neste projeto será dado ênfase nos transtornos de TEA e DI. Um dado 

importante é que 80% das queixas se concentram em alunos matriculados entre o 1º e 5º anos 

do ensino fundamental (EF) I. Nesses dados foi verificado que mais de 60% dessas demandas 

continuam sem definição devido à falta de instrumentos e procedimentos padronizados de 

avaliação que permitam à equipe do DAPEI junto aos professores de sala de aula entender a 

queixa, sistematiza-la e efetuar uma avaliação de triagem que possibilite outras tomadas de 

decisões, por exemplo a possibilidade de encaminhamento desses alunos para o setor da saúde 

acompanhados de relatórios acurados quanto à queixa. Esses dados mostram uma demanda 

expressiva de alunos que necessitam de avaliações para definição da queixa desses alunos na 

maior brevidade de tempo possível. São avaliações que possibilitariam à equipe de 

psicopedagogas em conjunto com o professor entender a problemática do aluno e tomar 

decisões quanto a medidas de encaminhamento para outros setores educacionais e de saúde do 

serviço público do município ou para conduzir ações remediativas em sala de aula.  

O projeto pretende contribuir com a diminuição desse represamento de alunos da rede 

municipal com queixas escolares. Será desenvolvido um modelo de processo de triagem no 

qual será privilegiada a avaliação do aluno em contexto natural da Educação Básica, 

especificamente em sala de aula mediante capacitação de professor e equipes educacionais do 

DAPEI e do Departamento Interdisciplinar de Apoio à Inclusão (DIAI) seguindo critérios 

ecológicos (GIL, 2005). Pela complexidade clínica dessas queixas, sendo muitas delas 

compatíveis com transtornos do neurodesenvolvimento será necessário, também, que além do 

setor educacional, o setor da saúde seja contemplado neste projeto. Assim, o projeto oferece 

uma proposta de modelo intersetorial integrado e espera-se que possibilite ações avaliativas e 

de intervenção do aluno de acordo com a especificidade da demanda de cada caso. O DIAI tem 

comunicação com o setor da saúde. Sendo assim, casos que conseguem ser encaminhados para 

as unidades básicas de saúde e centros de atenção psicossocial para diagnóstico, retornam à 

secretaria de educação por intermédio do DIAI com os respectivos laudos e intervenções que 

receberão. Essa comunicação será um aspecto positivo a ser contemplado no método deste 

projeto, quanto ao registro de casos com confirmação diagnóstica realizados pelo setor da saúde 

(DORNELES, CORSO, COSTA et al., 2014). 
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Pretende-se que as avaliações que serão propostas nos fluxogramas dos Modelos de 

Processo sejam acompanhadas pelos profissionais do setor educacional do município, no caso 

professores e equipe do DIAI o que, indiretamente poderá contribuir como mecanismo de 

formação continuada destes. Além disso espera-se que o checklist desenvolvido a partir do 

manual do DSM-5, que contém as características clínicas comportamentais, os indicadores de 

déficits sócio emocionais e comunicativos, bem como indicadores de dificuldades de 

aprendizagem, se descritos de maneira operacional na forma de especificadores, possam 

auxiliar o profissional da educação básica na identificação dos sinais no aluno.  
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

2.1. Objetivo Geral: 

a) Desenvolver, para Educação Básica, dois modelos padronizados de avaliação de alunos 

com indicadores de TEA e DI afim de diminuir represamentos de filas de alunos com 

queixas não definidas. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

a) Instrumentalizar e tornar competentes, professores e gestores educacionais no uso de 

procedimentos padronizados de avaliação para a triagem de alunos com suspeitas de DI e 

de TEA. 

b) Verificar indicadores de sensibilidade e poder discriminante dos modelos padronizados 

em função do número de casos falsos positivos. 

 

2.3. Hipóteses do estudo 

 

a) Os modelos padronizados de avaliação instrumentalizarão professores para a 

identificação de alunos com indicadores de TEA e DI. 

b) O poder discriminante para a identificação de casos falsos positivos com TEA será 

menor que o esperado para a identificação de DI. 
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3. MÉTODO 

 

3.1. Local de realização do projeto de pesquisa 

A rede educacional municipal de educação onde foi desenvolvido o projeto está 

localizada em uma cidade da região metropolitana de São Paulo (cidade Barueri). O município 

de Barueri está localizado na região metropolitana de São Paulo a 29 km da capital, possui uma 

área de 64 km2 (MS/SE/DATASUS/https://www.barueri.sp.gov.br/). A rede educacional 

consta de 42 escolas maternais e de Educação infantil e 61 EMEF. Totalizam a rede 60.977 

alunos regularmente matriculados entre 2015-2016. Essas escolas estão divididas em 16 setores 

com média de 6 escolas por setor, totalizando aproximadamente 3180 alunos em cada setor. Os 

16 setores são acompanhados por 16 psicopedagogos (1 por cada Setor). Esses psicopedagogos 

trabalham junto à Secretaria Municipal de Educação e têm, entre diversas atribuições, auxiliar 

o professor na avaliação e encaminhamentos necessários para outros departamentos da rede de 

educação ou para unidades básicas de saúde dos alunos com queixas escolares ou indicadores 

de alterações de desenvolvimento. Na secretaria existe um setor que apoia as ações inclusivas 

de alunos com necessidades educacionais especiais (NEE), denominado Departamento 

Interdisciplinar de Apoio à Inclusão (DIAI), composto por 10 profissionais com formação em 

pedagogia, psicologia, psicopedagogia e fonoaudiologia. Na proposta, por razões operacionais, 

o setor da saúde não foi incluído, apenas foi citado na tentativa de oferecer uma proposta de 

modelo intersetorial integrado que oferecesse ao aluno ações avaliativas e de intervenção de 

acordo com a especificidade da demanda de cada caso. A Secretaria de Educação tem, por 

competência, segundo a Prefeitura Municipal de Barueri, coordenar a política municipal de 

educação de acordo com as diretrizes estabelecidas nas legislações municipal, estadual e 

federal; promover a democratização da gestão escolar, por meio da participação da comunidade 

no processo; coordenar, supervisionar, orientar e executar os serviços relacionados com a 

manutenção do ensino maternal e infantil; coordenar, supervisionar, orientar e executar os 

serviços relacionados com a manutenção do ensino fundamental e médio; definir, elaborar, 

coordenar e viabilizar a implantação de programas, projetos e atividades voltadas ao 

desenvolvimento do ensino; estabelecer formas de acompanhamento e avaliação do processo 

educacional municipal; promover a orientação técnico-pedagógica do pessoal docente e 

especialista, necessários à eficiência das ações educacionais e à melhoria da qualidade do ensino 

www.barueri.sp.gov.br. As equipes educacionais gestoras que monitoram alunos com queixas 

escolares e alunos na condição de NEE no município são distribuídas em dois departamentos; 
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a) Departamento de Assessoria Psicopedagógica de Educação Inclusiva (DAPEI); b) 

Departamento Interdisciplinar de Apoio à Inclusão (DIAI). 

 

3.2. Amostra 

O desenho do estudo foi de tipo transversal cuja amostra seguiu critérios de seleção não 

probabilísticos Fizeram parte da amostra: a) 16 psicopedagogos que acompanham os 16 setores 

em que a rede educacional se divide para atender as escolas de cada setor; b) 10 profissionais 

do DIAI que auxiliam o processo de inclusão escolar na rede educacional; c) Dois professores 

de salas de aula de 2º e 4º ano do EF I de cada setor (01 professor de sala de aula de 2º ano e 01 

professor de sala de aula de 4º ano), totalizando 32 professores; d) Os respectivos alunos desses 

professores que apresentavam sinais de TEA e de DI no período que abrangeu a execução do 

projeto; e) Pais dos respectivos alunos. Cada sala de aula tinha entre 25 a 30 alunos, totalizando 

815 alunos sem nenhum tipo de diagnóstico de acordo com os prontuários da escola. Entretanto, 

nessa amostra havia alunos com queixas. As escolas participantes, bem como as salas de aula 

participantes foram indicadas pela Secretaria Educacional Municipal em função de 

acessibilidade. Para a testagem dos modelos de processo optou-se por sala de 2º e 4º anos. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE: 56001316.6.0000.0084) (anexo 

1) e foi executado em várias fases. O estudo foi iniciado no mês de maio de 2016, três meses, 

após o início do semestre letivos, para garantir uma avaliação mais acurada dos alunos por parte 

dos professores, baseado na hipótese de tempo de aula proferido pelo professor e professores 

com maiores índices de assiduidade em sala de aula. 

 

3.3. Instrumentos de coleta de dados 

 

a) Um checklist no formato de roteiro do transtorno do neurodesenvolvimento DI, 

baseados no DSM-5/Manual de Classificação Diagnóstica e Estatística dos 

Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria (APA, 2014). O 

roteiro foi dividido em dois domínios A e B, sendo o A, referente a questões 

conceituais, como memória e resolução de problemas e o B, referente a questões 

de independência pessoal e autogestão. Contem afirmações indicativas de 

características do transtorno que permitem ao professor emitir um julgamento 

sob critérios operacionais sobre quais dessas características o aluno apresenta. 

As opções de resposta serão estabelecidas em escalas likert codificadas por 

frequência, a saber, ‘nunca ou raramente’; ‘às vezes’, ‘frequentemente’; ‘muito 
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frequentemente’. Exemplificamos um item do roteiro: comparado(a) com outras 

crianças da mesma idade se mostra imaturo(a) nas relações sociais, tem 

dificuldade em perceber pistas sociais dos pares, a comunicação e conversação 

são concretas e imaturas para o esperado para a idade;  

b) Um checklist no formato de roteiro do transtorno do neurodesenvolvimento 

TEA, baseados no DSM-5/Manual de Classificação Diagnóstica e Estatística dos 

Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria (APA, 2014). O 

roteiro foi dividido em dois domínios A e B, sendo o A referente a 

comportamentos envolvendo comunicação e interação social e o B 

comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados. Contem afirmações 

indicativas de características do transtorno que permitem ao professor emitir um 

julgamento sob critérios operacionais sobre quais dessas características o aluno 

apresenta. As opções de resposta serão estabelecidas em escalas likert 

codificadas por frequência, a saber, ‘nunca ou raramente’; ‘às vezes’, 

‘frequentemente’; ‘muito frequentemente’. Exemplificamos um item do roteiro: 

apresenta dificuldades na comunicação e na interação social com outras pessoas; 

c)  Escala Wechsler abreviada de inteligência (WASI): é um instrumento 

administrado individualmente para indivíduos de 6 a 89 anos. É composta por 

quatro subtestes: Vocabulário, Cubos, Semelhanças e Raciocínio Matricial, que 

avaliam conhecimento verbal, processamento de informação visual, raciocínio 

espacial e não verbal, inteligência fluída e cristalizada (YATES et al., 2006). 

Podem ser obtidos: QI total (com os quatro subtestes); QI verbal (subtestes 

Vocabulário e Semelhanças) e QI de Execução (subtestes Cubos e Raciocínio 

Matricial). Há versão traduzida e adaptada para a população brasileira. 

d) Breve Monitor de Problemas-Formulário para Professores e Formulário para 

pais de Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos (BPM-T e BPM-P): avaliam 

indicadores de problemas de comportamento de crianças referente aos últimos 

dois meses, a partir das escalas de atenção, problemas externalizantes e 

problemas internalizantes (ambos foram respondidos pelo professor de sala de 

aula (BPM-T) e pelo pai e/ou cuidador responsável (BPM-P). São versões 

reduzidas dos Inventários dos Comportamentos de Crianças e Adolescentes de 6 

a 18 anos (Formulários para Professores e para Pais- TRF/6-18 anos e CBCL/6-

18 anos) (ACHENBACH & RESCORLA, 2001; BORDIN, ROCHA, PAULA 

et al., 2013; RESCORLA, ACHENBACH, IVANOVA et al., 2011). A 
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padronização que foi utilizada para as conversões dos escores brutos em escores 

T foi baseado em Rescorla, Achenbach, Ivanova e colaboradores (2011), 

referente ao grupo 3 nos pontos de corte para diferenciar as faixas clínica, normal 

e limítrofe (ACHENBACH & RESCORLA, 2001). 

e) Roteiro de orientações de manejo de alunos com sinais e/ou TEA em sala de 

aula: os professores receberão um guia publicado no formato de livro 

disponibilizado de maneira gratuita pela Editora Memnon 

(http://memnon.com.br/proesp2/assets/proesp2.pdf). (KHOURY; TEIXEIRA; 

CARREIRO et al., 2014). As informações contidas neste guia são 

recomendações baseadas em evidências científicas de estudos sobre crianças e 

adolescentes com Transtornos do Espectro do Autismo, principalmente para 

professores. Neste guia são encontrados a definição e caracterização do TEA, de 

análise aplicada do comportamento (ABA), além de descrições de casos clínicos 

com sugestões de intervenções baseadas em ABA. 

f) Inventário de Comportamentos Autísticos (AUTISM BEHAVIOR 

CHECKLIST - ABC) (KRUG; ARICK; ALMOND, 1988; MARTELETO; 

PEDROMÔNICO, 2005): visa rastrear sinais e sintomas de TEA, composto por 

57 itens comportamentais compatíveis com TEA distribuídos em cinco áreas 

diferentes: imagem corporal, sensorial, linguagem, relacional, autocuidado e 

interação social. Os itens são respondidos em escala dicotômica de ‘presença ou 

ausência’, para os quais, aqueles que são respondidos com ‘presença’ são 

somados, primeiramente cada qual em sua devida área e posteriormente o escore 

final de cada área é somado. 

g) Ambiente Big Data automatizado para a inserção digital dos dados coletados em 

campo. Para a construção desse ambiente foi adotado o software “open-source” 

de BPMS (Business Process Management System – Sistema de Gestão de 

Processo de Negócio) BONITA (DAMIJ & DAMIJ, 2013). 
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Na tabela 1 a síntese de medidas, instrumentos e participantes. 

Tabela 1: Medidas, instrumentos e participantes.  

Instrumentos/Procedimentos Participante / Respondente 

  

Checklists no formato de roteiros dos seguintes transtornos do 

neurodesenvolvimento: DI e TEA 

Cuidador responsável e 

Professor 

  

Escala Wechsler Abreviada de Inteligência Criança 

Breve Monitor de Problemas-Formulário para Professores e para 

Pais de Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos (BPM-T e BPM-

P) 

Cuidador responsável e 

Professor 

Inventário de Comportamentos Autísticos Cuidador responsável 

Roteiro de orientações de manejo de alunos com sinais e/ou TEA em 

sala de aula 

Professor  

 

 

3.4. Procedimentos de coleta de dados  

 

O projeto foi conduzido ao longo de 10 meses. A coleta de dados, foi realizada em duas 

fases. A primeira fase tinha como objetivo a capacitação dos participantes abaixo descritos. Para 

tanto, durante o período de um mês, todas as sextas-feiras, estes participantes foram conduzidos 

por um ônibus alugado pela secretaria da educação de Barueri até a UPM, onde ocorreu a 

capacitação. E a segunda fase, era a própria implementação do projeto. 

 

Fase I: os psicopedagogos, os professores e os profissionais do Departamento Interdisciplinar 

de Apoio à Inclusão (DIAI) receberam 20 horas de capacitação sobre os seguintes temas e 

procedimentos envolvidos na execução do projeto: 

 

-  Aulas teórico-práticas sobre os sinais dos transtornos do neurodesenvolvimento envolvidos 

no projeto, a saber TEA e DI. As aulas abordaram sinais dos transtornos e diferenças entre 

marcos esperados de desenvolvimento e sinais. Também foram apresentadas em ambos os 

transtornos as caracterizações clínicas, especificadores, prevalência, desenvolvimento e curso, 
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diagnóstico diferencial e intervenções baseadas em evidências científicas e acomodações 

curriculares. 

 

- Aula para apresentação dos modelos e fluxogramas de procedimentos e técnicas de avaliação 

para definição de queixas de TEA e DI (figuras 1 e 2). Dependendo do papel de cada um dos 

profissionais no processo, os mesmos receberam orientações específicas no uso dos 

instrumentos relativos ao papel de cada um no fluxograma. 

 

- Capacitação de professores e psicopedagogos para utilização do roteiro de orientação de 

manejo de aluno com TEA (esse roteiro foi devidamente apresentado na seção de instrumentos 

– itens ‘e’).  

 

Fase II: implantação dos modelos para coleta de dados (figuras 1 e 2) em uma escola de cada 

setor (16 escolas no total), de acordo com o fluxograma desenhado nas figuras 1 e 2. Em cada 

escola foram selecionadas 2 salas, uma de 2º ano e uma de 4º ano, de forma que tanto as escolas 

como as salas foram escolhidas a cargo da secretaria de educação de Barueri. A princípio a ideia 

do projeto era utilizar como amostra apenas os alunos do 1ª ano, porém, como este é um recorte 

de um projeto maior, que envolve, além de DI e TEA, os transtornos de Transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno de Aprendizagem (TA), caso a amostra fosse 

apenas do 1ª ano, as queixas escolares provenientes dos transtornos, poderiam ser confundidos 

com as dificuldades que são inerentes ao processo de aprendizagem, portanto foi escolhido 

como início da amostra o 2º ano, já o 4º ano foi selecionado pois este fecha o ciclo do ensino 

fundamental I. O modelo foi implementado durante 12 meses no período letivo, entre novembro 

de 2015 e novembro de 2016. No ambiente Big Data foram registrados os dados dos alunos 

identificados com as queixas. Nas figuras 1 e 2 apresentam-se as fases de coleta, 

armazenamento e tomada de decisões em cada etapa. Observam-se nessas figuras os 

atores/profissionais da educação básica encarregados de cada ação.  Atendendo a um dos 

objetivos do projeto, nos retângulos são especificadas medidas interventivas que foram 

recomendadas à escola para os alunos identificados com risco de TEA. 
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Figura 1. Modelo de processo para avaliação de sinais de Deficiência Intelectual  
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 Figura 2. Modelo de processo para avaliação de sinais de Transtorno do Espectro Autista 
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Nas figuras 1 e 2 são apresentados cada um dos funcionamentos de processo que resumidamente 

abrangeram as seguintes etapas executadas pelos profissionais da rede envolvidos na amostra.  

- 1ª etapa: detecção dos sinais do aluno pelo professor de sala de aula; 

- 2ª etapa: notificação do aluno que apresenta os sinais e envio ao psicopedagogo; 

- 3ª etapa: professor de sala de aula realizou a avaliação do aluno mediante uso do checklist 

(instrumentos de coleta de dados indicados em ‘a’) e do BPM-T; 

- 4ª etapa: professor de sala de aula e psicopedagogo analisaram os dados provenientes do 

checklist. Foi adotada uma tomada de decisão em função dos resultados nos checklists para 

cada tipo de queixa (ver figuras 1 e 2). Nas figuras são especificadas as condições das tomadas 

de decisão de acordo com cada tipo de queixa.  

Essa tomada de decisão do encaminhamento da criança para o DIAI para uma avaliação 

neuropsicológicas e comportamental foi estabelecida caso o aluno preenchesse, pelo menos um 

critério do checklist em ‘frequentemente’ ou ‘muito frequentemente’. 

-5ª etapa: a depender da quantidade de sinais preenchidos no checklist pelo professor, a equipe 

do DIAI realizaria uma avaliação neuropsicológica e comportamental (dado que no DIAI há 

psicólogos, fonoaudiólogos e pedagogos e, tendo recebido a devida capacitação pela equipe 

desta proposta, estes puderam realizar esse tipo de avaliação). Além da avaliação feita com os 

alunos, neste mesmo dia era entregue aos pais, o checklist que foi respondido em grupos de até 

dez pais, para que este checklist fosse compreendido da melhor maneiro possível, incluindo 

momentos de leitura por parte da equipe, para os pais que não soubessem ler. A partir da 

presença de sinais o DIAI fez relatório contendo os resultados da avaliação. Nesta última fase 

a equipe do DIAI em conjunto com uma equipe de professores do Programa de Distúrbios do 

Desenvolvimento (médico e 2 psicólogos), efetuou a avaliação diagnóstica para TEA, seguindo 

os critérios clínicos do DSM-5 (APA, 2014) e para DI seguindo somente os critérios de 

rebaixamento intelectual do domínio conceitual dos os critérios clínicos do DSM-5 (APA, 

2014). Neste caso, essa avaliação substituiria, nas figuras 1 e 2, as ações das unidades de saúde. 

Foi feito esse procedimento para poder simular o modelo de processo completo e possibilitar a 

verificação de índices de sensibilidade. E, embora não fizesse parte deste estudo o 

acompanhamento dos casos que finalizaram ainda com a suspeita ou com a confirmação do 

diagnóstico, a pesquisa previu que os pais e/ou cuidadores principais seriam orientados para a 

procura de atendimentos especializados nas unidades de saúde do município (Unidade Básica 

de Saúde/UBS) e o DIAI assumiu o compromisso de acompanhar esses alunos por intermédio 

do professor de sala de aula.  
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Após a avaliação de todas as crianças, os pais receberam um relatório completo dos resultados 

com uma devolutiva presencial individualmente. O DIAI recebeu cópia desse relatório quando 

os pais autorizaram. 

 

3.5. Procedimentos de análise de dados 

 

Foram conduzidas análises descritivas para caracterização da amostra de alunos. Os 

instrumentos de coleta de dados WASI, RAVEN, BPM-T e BPM-P foram corrigidos conforme 

padronização específica de cada um. Foi calculado o número de casos falsos positivos em 

função da confirmação ou não da suspeita de DI e/ou TEA. Foram conduzidas análises 

preditivas mediante o uso de técnicas de Mineração de Dados para a geração de modelos que 

pudessem ser usados para a tomada de decisões a fim de verificar os indicadores que são mais 

sensíveis na definição das queixas compatíveis com os transtornos. 

A análise discriminante linear para determinar a sensibilidade e poder discriminante do 

modelo foi realizada mediante as técnicas de Mineração de Dados que permitem ajustar 

parâmetros de um algoritmo para uso na predição de novas situações em que não se conhece 

um desfecho, por exemplo, um diagnóstico. Foi analisado o conjunto de dados (alunos da 

amostra) em função das características dos checklists preenchidos pelos professores e 

associados aos desfechos que foram previstos no estudo: rebaixamento intelectual no caso de 

DI e TEA. Essa análise previu a construção de um modelo capaz de identificar e analisar a 

relação existente entre os alunos da amostra e as associações a eles atribuídas, rebaixamento 

intelectual no caso de DI e TEA (SILVA, PERES, BOSCARIOLI, 2016). 
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4. RESULTADOS 

  

A seguir serão apresentados os resultados obtidos a partir dos testes e inventários 

aplicados com os alunos com suspeita de TEA e DI.  

Os alunos que compõe a apresentação dos resultados vieram da amostra geral, 

provenientes dos 2º e 4º anos de 16 escolas, totalizando 815 alunos. Após os procedimentos de 

coleta e análise de dados chegou-se aos seguintes números:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciar-se-á com TEA. Dos cuidadores responsáveis (100% são mães), que responderam 

aos questionários e inventários. Os 32 professores participantes levantaram suspeita de TEA 

em 9 alunos, oito eram de salas de 2º ano e um de salas de aula de 4º ano.  Desse total, nenhum 

confirmou o diagnóstico de TEA na última fase da avaliação de acordo com a figura 2. 

Entretanto, três dessas nove crianças mantiveram a suspeita de TEA, porém com diagnóstico 

inconclusivo, três tiveram rebaixamento intelectual de acordo com o teste de avaliação 

cognitiva WASI, ressaltando que um destes não foi capaz de realizar o teste e os três restantes 

não confirmaram diagnóstico nem rebaixamento intelectual. 

 

 

Amostra Geral - 2º e 4º Ano - 815 Alunos 

Suspeita de TEA Suspeita de DI 

9 alunos 18 alunos 

3 alunos 

Não 

fecharam 

diagnóstico 

6 alunos 

Descartado diagnóstico 

3 alunos        

Sem 

Rebaixamento 

Intelectual 

13 alunos 

Confirmado 

diagnóstico 

5 alunos 

Descartado 

diagnóstico 
3 alunos       

Com 

Rebaixamento 

Intelectual 
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A tabela 2 apresenta os resultados do teste WASI, instrumento composto por quatro 

subtestes que avaliam conhecimento verbal, processamento de informação visual, raciocínio 

espacial e não verbal, inteligência fluída e cristalizada. Os quatro subtestes geram escores totais 

divididos em Verbal e Execução, além da exibição do QI e da respectiva classificação. Diante 

destes dados, observou-se que nenhum dos alunos obteve resultados acima de médio, porém 

dois deles foram classificados como extremamente baixo, havendo apenas um dos alunos 

classificado como médio inferior, dois como médio e um como limítrofe. 

 

Tabela 2 Escores e classificação no teste WASI de alunos sem a confirmação diagnóstica de TEA. 

Alunos sem diagnóstico TEA 

Alunos 

Escores T 

QI Classificação 
Verbal Execução Total 

1 62 107 169 85 Médio Inferior 

2 59 91 150 76 Limítrofe 

3 75 107 182 91 Médio 

41 --- --- --- --- Extremamente Baixo 

5 95 108 203 101 Médio 

6 66 79 145 73 Extremamente Baixo 

 

Percentuais de Classificação 
 

WASI 

Médio Médio Inferior Limítrofe Extremamente Baixo 

33,33% 16,67% 16,67% 33,33% 

Legenda 
1 – Não foi possível realizar avaliação de habilidades cognitivas devido a prejuízos no funcionamento adaptativo e alterações 

comportamentais. 
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Na tabela 3 são mostrados os dados de avaliação cognitiva do teste WASI de alunos que 

mantiveram a suspeita de TEA. Para a qual dois alunos foram classificados com médio inferior 

e apenas um como médio. 

 

Tabela 3. Escores e classificação no teste WASI de alunos que mantiveram a suspeita de TEA. 

Alunos que mantiveram a suspeita de TEA 

Alunos 

Escores T 

QI Classificação 
Verbal Execução Total 

1 94 87 181 91 Médio 

2 100 75 175 88 Médio Inferior 

3 70 95 165 83 Médio Inferior 

Percentuais de Classificação 

WASI 

Médio Médio Inferior 

33,33% 66,67% 

 

 

A tabela 4 apresenta os resultados dos três alunos que foram identificados como TEA, 

porém tiveram esta suspeita negada e através do processo, acabou sendo constatado o 

rebaixamento intelectual, que não constava como suspeita para estes alunos. 
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Tabela 4. Escores e classificação no teste WASI de alunos com rebaixamento intelectual sem 

diagnóstico de TEA. 

Alunos sem diagnóstico TEA com rebaixamento intelectual 

Alunos 

Escores T 

QI Classificação 
Verbal Execução Total 

2 59 91 150 76 Limítrofe 

41 --- --- --- --- Extremamente Baixo 

6 66 79 145 73 Extremamente Baixo 

Percentuais de Classificação 

WASI 

Limitrofe Extremamente Baixo 

33,33% 66,67% 

Legenda 
1 – Não foi possível realizar avaliação de habilidades cognitivas devido a prejuízos no funcionamento adaptativo e alterações 

comportamentais. 
 

Nas tabelas 5 e 6 são mostrados os dados dos seis alunos que não tiveram confirmação 

diagnóstica (destes, três com rebaixamento intelectual e três sem o rebaixamento intelectual).  

De acordo com estas tabelas observa-se que no geral os professores identificam em 

maior percentual problemas e dificuldades nas crianças se comparadas com o relato do cuidador 

principal.  

Os percentuais de indicadores positivos no domínio A do checklist baseado nos critérios 

clínicos do DSM-5 (presença de alterações nos itens relativos a interação e comunicação social, 

reciprocidade emocional, brincadeiras simbólicas, dentre outros) oscilaram entre 33,33% e 

100%, de acordo com o relato do professor.  

As afirmações e/ou itens 1, 9 e 17 foram as que concentraram os maiores percentuais de 

indicadores para o levantamento da suspeita. Diferentemente, para os pais nenhum indicador 

foi citado em 100% da amostra.  

As afirmações 11 até 19 relativas ao domínio B dos critérios de TEA de acordo com o 

DSM-5 (APA, 2014) mostraram menores discrepâncias entre as respostas do cuidador e do 

professor. 
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Tabela 5. Frequência e percentual de indicadores positivos para autismo do domínio A dos checklists 

preenchidos pelo professor e cuidador responsável dos alunos que não confirmaram o diagnóstico de 

TEA.  

Alunos sem diagnóstico TEA 

Domínio A 

Indicadores 

Frequência 
de 

indicadores 
positivos 
segundo 

Professor 

(%) 

Frequência 
de 

indicadores 
positivos 
segundo 
cuidador 

responsável 

(%) 

Diferença de 
frequência 

entre 
cuidador 

responsável e 
professor 

Afirmação 1. Dificuldades na 
comunicação e na interação social em 
contexto escolar. 

6 100,00% 2 33,33% -4 

Afirmação 2. Dificuldades para 
estabelecer uma conversa normal. 

4 66,67% 3 50,00% -1 

Afirmação 3. Dificuldades para 
compartilhar interesses, emoções ou 
afeto.  

2 33,33% 1 16,67% -1 

Afirmação 4. Dificuldade para iniciar 
ou responder a interações sociais. 

2 33,33% 3 50,00% 1 

Afirmação 5. Dificuldades para 
compreender gestos e linguagem 
corporal durante as interações sociais.  

2 33,33% 1 16,67% -1 

Afirmação 6. Dificuldades para 
estabelecer contato visual nas 
interações sociais. 

2 33,33% 2 33,33% 0 

Afirmação 7. Dificuldades em emitir 
expressões faciais adequadas durante 
as interações sociais.  

2 33,33% 0 0,00% -2 

Afirmação 8. Dificuldades para 
ajustar o comportamento aos diversos 
contextos sociais de interação.  

4 66,67% 2 33,33% -2 

Afirmação 9. Dificuldade em 
compartilhar brincadeiras 
imaginativas, brincar de faz de conta.  

5 83,33% 1 16,67% -4 

Afirmação 10. Dificuldades para fazer 
amigos ou se interessar por pares. 

4 66,67% 3 50,00% -1 
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Tabela 6. Frequência e percentual de indicadores positivos para autismo do domínio B dos checklists 

preenchidos pelo professor e cuidador responsável dos alunos que não confirmaram o diagnóstico de 

TEA.  

Alunos sem diagnóstico TEA 

Domínio B 

Indicadores 

Frequência 
de 

indicadores 
positivos 
segundo 

Professor 

(%) 

Frequência 
de 

indicadores 
positivos 
segundo 
cuidador 

responsável 

(%) 

Diferença de 
frequência 

entre 
cuidador 

responsável e 
professor 

Afirmação 11. Apresenta movimentos 
motores repetitivos.  

3 50,00% 2 33,33% -1 

Afirmação 12. Apresenta repetição 
imediata de palavras ou frases ou 
repetição exata de frases ouvidas 
anteriormente em outros contextos. 

2 33,33% 2 33,33% 0 

Afirmação 13. Mostra insistência nas 
mesmas coisas.  

3 50,00% 3 50,00% 0 

Afirmação 14. Adesão inflexível a 
rotinas. 

2 33,33% 2 33,33% 0 

Afirmação 15. Apresenta sofrimento 
extremo em relação a mudanças ou 
transições de rotinas. 

2 33,33% 1 16,67% -1 

Afirmação 16. Padrões rígidos de 
pensamento. 

3 50,00% 4 66,67% 1 

Afirmação 17. Interesses fixos e 
altamente restritos que são anormais 
em intensidade ou foco se 
comparado(a) a outras crianças.  

4 66,67% 3 50,00% -1 

Afirmação 18. Indiferença aparente a 
dor/mudanças de temperatura. 

3 50,00% 1 16,67% -2 

Afirmação 19. Apresenta reações 
estranhas a sons ou texturas 
específicas.  

2 33,33% 1 16,67% -1 

 

 

De acordo com as tabelas 7 e 8 observa-se que, nos indicadores dos domínios A e B, os 

professores identificam nos alunos maiores percentuais de problemas e dificuldades nas 

crianças se comparadas com o relato do cuidador principal, com predomínio de positividade de 

indicadores em 100% do grupo, de acordo com o relato do professor em todos os sinais do 

domínio A. Mais de 60% dos alunos pontuaram positivo em 8 dos 9 critérios do domínio B. 
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Para os professores, os alunos pontuam positivamente em aproximadamente 94% das 

afirmações do checklist, diferente dos pais que identificam sinais em aproximadamente 28% 

das afirmações do checklist.  

Tabela 7. Frequência e percentual de indicadores positivos para autismo do domínio A dos checklists 

preenchidos pelo professor e pelo cuidador responsável dos alunos que não confirmaram o diagnóstico 

de TEA e mantiveram a suspeita. 

Alunos que mantiveram a suspeita de TEA 

Domínio A 

Indicadores 

Frequência 
de 

indicadores 
positivos 
segundo 

Professor 

(%) 

Frequência 
de 

indicadores 
positivos 
segundo 
cuidador 

responsável 

(%) 

Diferença de 
frequência entre 

cuidador 
responsável e 

professor 

Afirmação 1. Dificuldades na 
comunicação e na interação social 
em contexto escolar. 

3 100,00% 1 33,33% -2 

Afirmação 2. Dificuldades para 
estabelecer uma conversa normal. 

3 100,00% 0 0,00% -3 

Afirmação 3. Dificuldades para 
compartilhar interesses, emoções 
ou afeto.  

3 100,00% 1 33,33% -2 

Afirmação 4. Dificuldade para 
iniciar ou responder a interações 
sociais. 

3 100,00% 1 33,33% -2 

Afirmação 5. Dificuldades para 
compreender gestos e linguagem 
corporal durante as interações 
sociais.  

3 100,00% 0 0,00% -3 

Afirmação 6. Dificuldades para 
estabelecer contato visual nas 
interações sociais. 

3 100,00% 0 0,00% -3 

Afirmação 7. Dificuldades em 
emitir expressões faciais 
adequadas durante as interações 
sociais.  

3 100,00% 0 0,00% -3 

Afirmação 8. Dificuldades para 
ajustar o comportamento aos 
diversos contextos sociais de 
interação.  

3 100,00% 2 66,67% -1 

Afirmação 9. Dificuldade em 
compartilhar brincadeiras 
imaginativas, brincar de faz de 
conta.  

3 100,00% 0 0,00% -3 

Afirmação 10. Dificuldades para 
fazer amigos ou se interessar por 
pares. 

3 100,00% 2 66,67% -1 
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Tabela 8. Frequência e percentual de indicadores positivos para autismo do domínio B dos checklists 

preenchidos pelo professor e pelo cuidador responsável dos alunos que não confirmaram o diagnóstico 

de TEA e mantiveram a suspeita. 

Alunos que mantiveram a suspeita de TEA 

Domínio B 

Indicadores  Prof. (%) Pais (%) Diferença 

Afirmação 11. Apresenta 
movimentos motores repetitivos.  

2 66,67% 2 66,67% 0 

Afirmação 12. Apresenta 
repetição imediata de palavras ou 
frases ou repetição exata de frases 
ouvidas anteriormente em outros 
contextos. 

2 66,67% 0 0,00% -2 

Afirmação 13. Mostra insistência 
nas mesmas coisas.  

3 100,00% 1 33,33% -2 

Afirmação 14. Adesão inflexível a 
rotinas. 

3 100,00% 1 33,33% -2 

Afirmação 15. Apresenta 
sofrimento extremo em relação a 
mudanças ou transições de 
rotinas. 

3 100,00% 1 33,33% -2 

Afirmação 16. Padrões rígidos de 
pensamento. 

2 66,67% 1 33,33% -1 

Afirmação 17. Interesses fixos e 
altamente restritos que são 
anormais em intensidade ou foco 
se comparado(a) a outras crianças.  

2 66,67% 2 66,67% 0 

Afirmação 18. Indiferença 
aparente a dor/mudanças de 
temperatura. 

1 33,33% 1 33,33% 0 

Afirmação 19. Apresenta reações 
estranhas a sons ou texturas 
específicas.  

2 66,67% 2 66,67% 0 

 

 

A tabela 9 apresenta os resultados dos inventários que avaliam indicadores de problemas 

de comportamento de crianças a partir das escalas de atenção, problemas externalizantes e 

problemas internalizantes. Mostram-se os escores totais e a classificação em faixas. Observa-

se que de acordo com as respostas dos professores no BPM-T, a maioria dos alunos se 

enquadram na faixa clínica (66,67%). Já no relato dos pais, houve uma igualdade nos 

percentuais encontrados sendo 50% clínico e normal. 
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Tabela 9. Escores e classificação na escala de problemas totais do BPM-T e BPM-P dos alunos que não 

confirmaram o diagnóstico de TEA. 

Alunos sem diagnóstico TEA 

Alunos 
Escore Total  

(BPM-T) 
Classificação 

Escore Total  
(BPM-P) 

Classificação 

1 68 Clínico 67 Clínico 

2 73 Clínico 67 Clínico 

3 71 Clínico 64 Normal 

4 65 Normal 54 Normal 

5 64 Normal 69 Clínico 

6 66 Clínico 59 Normal 

 

Percentuais de Classificação 
 Normal Limítrofe Clínico 

BPM-T 33,33% 0,00% 66,67% 

BPM-P 50,00% 0,00% 50,00% 

  

A tabela 10 apresenta os resultados dos mesmos inventários da tabela 9, porém referente aos 

alunos que não confirmaram o diagnóstico de TEA, porém mantiveram a suspeita na última 

fase da avaliação. Neste caso, tanto para professores como para pais, 66,67% dos alunos 

classificaram como clínicos.  

Tabela 10. Escores e classificação na escala de problemas totais do BPM-T e BPM-P dos alunos que 

não confirmaram o diagnóstico de TEA e mantiveram a suspeita. 

Alunos que mantiveram a suspeita de TEA 

Alunos 
Escore Total  

(BPM-T) 
Classificação 

Escore Total  
(BPM-P) 

Classificação 

1 76 Clínico 50 Normal 

2 65 Normal 69 Clínico 

3 75 Clínico 70 Clínico 

 

Percentuais de Classificação 

 Normal Limítrofe Clínico 

BPM-T 33,33% 0,00% 66,67% 

BPM-P 33,33% 0,00% 66,67% 
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A tabela 11 apresenta os resultados do inventário ABC, que visa rastrear sinais e 

sintomas de TEA, composto por 57 itens comportamentais distribuídos em cinco áreas 

diferentes: Estimulo Sensorial, Relacionamento, Uso do corpo e objetos, Linguagem e 

Desenvolvimento Pessoal e Social. Dentre os alunos sem diagnóstico do transtorno, a maioria 

obteve a classificação de normal (66,67%), porém um aluno classificou, de acordo com o 

inventário, com moderada probabilidade para autismo e outro com autismo. 

Tabela 11. Escores e classificação nos domínios do Inventário Autism Behavior Checklist (ABC) dos 

alunos sem confirmação diagnóstica para TEA. 

Alunos sem diagnóstico TEA 

Alunos 

Escores 

Classificação Estimulo 
Sensorial 

Relacionamento 
Uso do 
corpo e 
objetos 

Linguagem 
Desenv. 

Pessoal e 
Social 

Bruto 

1 14 20 6 13 5 58 
Moderada 

Probabilidade 
Para Autismo 

2 0 0 0 3 6 9 Criança Normal 

3 0 0 0 0 0 0 Criança Normal 

4 0 4 6 0 10 20 Criança Normal 

5 15 20 21 11 18 85 Autismo 

6 6 15 2 11 8 42 Criança Normal 

 

Percentuais de Classificação 
 

ABC 

Criança Normal 
Moderada Probabilidade Para 

Autismo 
Autismo 

66,67% 16,67% 16,67% 

 

Na tabela 12 mostram-se os resultados do ABC nos alunos que não confirmaram o 

diagnóstico de TEA e mantiveram a suspeita. Nesses alunos não foram encontrados alunos com 

moderada probabilidade para autismo, somente um aluno obteve classificação compatível com 

Autismo, de acordo com a escala. 
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Tabela 12. Escores e classificação nos domínios do Inventário ABC dos alunos que não confirmaram o 

diagnóstico de TEA e mantiveram a suspeita. 

Alunos que mantiveram a suspeita de TEA 

Alunos 

Escores 

Classificação Estímulo 
Sensorial 

Relacionamento 
Uso do 
corpo e 
objetos 

Linguagem 
Desenv. 
Pessoal 
e Social 

Bruto 

1 0 0 4 8 2 14 
Criança 
Normal 

2 20 4 15 13 21 73 Autismo 

3 3 0 14 3 10 30 
Criança 
Normal 

 

Percentuais de Classificação 

 

ABC 

Criança Normal 
Moderada Probabilidade Para 

Autismo 
Autismo 

66,67% 0,00% 33,33% 

 

Dando sequência a apresentação dos resultados, serão mostrados resultados da avaliação 

dos alunos que apresentaram suspeita de DI. Dos cuidadores responsáveis, que responderam 

aos questionários e inventários, quinze eram mães, um pai e dois outros. Os 32 professores 

participantes identificaram 18 alunos com suspeita deste diagnóstico, destes treze estavam 

matriculados no 2º ano e cinco no 4º ano. A condição de DI, seguindo os critérios clínicos do 

DSM-5, foi confirmada em 13 dos 18 alunos (72,2%).  

A tabela 13 mostra que para os professores, os itens do checklist que avaliam 

dificuldades de habilidades de raciocínio, solução de problemas, planejamento de atividades, 

pensamento abstrato e capacidade para efetuar julgamentos e para aprender conteúdos 

acadêmicos que envolvam leitura, escrita, matemática foram preenchidas em 94,44% da 

amostra. Assim como no TEA, a maior parte dos professores pontuou positivo um número 

maior de indicadores se comparado com a percepção dos pais.  
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Tabela 13. Frequência e percentual de indicadores positivos para Deficiência Intelectual dos checklists 

preenchidos pelo professor e cuidador responsável dos alunos. 

Deficiência Intelectual 

Domínio A 

Indicadores 

Frequência 
de 

indicadores 
positivos 
segundo 

Professor 

(%) 

Frequência 
de 

indicadores 
positivos 
segundo 
cuidador 

responsável 

(%) 

Diferença de 
frequência 

entre 
cuidador 

responsável e 
professor 

Afirmação 1. Dificuldades em 
habilidades de raciocínio, solução de 
problemas, planejamento de atividades, 
pensamento abstrato e capacidade para 
efetuar julgamentos. 

17 94,44% 15 83,33% -2 

Afirmação 2. Dificuldades em aprender 
conteúdos acadêmicos que envolvam 
leitura, escrita, matemática. 

17 94,44% 16 88,89% -1 

Afirmação 3. Dificuldades para aprender 
a partir de experiências do dia-a-dia na 
convivência com colegas. 

10 55,56% 3 16,67% -7 

Domínio B 

Afirmação 4. Comparado com outras 
crianças da mesma idade se mostra 
imaturo nas relações sociais, tem 
dificuldade em perceber pistas sociais, a 
comunicação e conversação são concretas 
e imaturas para a idade. 

12 66,67% 8 44,44% -4 

Afirmação 5. Apresenta dificuldades de 
regulação da emoção no relacionamento 
com outras crianças, tem uma 
compreensão limitada de risco; 
julgamento social imaturo para a idade, 
podendo ser manipulada pelos outros. 

13 72,22% 9 50,00% -4 

Afirmação 6. Dificuldades para 
realização de atividades da vida diária 
que interferem nas possibilidades de 
atingir padrões de independência 
pessoal. 

8 44,44% 4 22,22% -4 

Afirmação 7. Dificuldades para mostrar 
habilidades e competências relacionadas 
a um padrão de responsabilidade no 
convívio social esperado para a idade. 

10 55,56% 5 27,78% -5 

A tabela 14 apresenta os resultados da avaliação comportamental mediante uso dos 

inventários BPM-T e BPM-P no grupo de crianças com suspeita de DI. Tanto para os 
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professores como para os pais, a maioria dos alunos recebeu a classificação clínico na escala 

total de problemas de comportamento (61,11% e 66,67%, respectivamente).  

Tabela 14. Escores e classificação na escala de problemas totais do BPM-T e BPM-P dos alunos com 

suspeita de Deficiência Intelectual. 

Deficiência Intelectual (DI) 

Alunos 
Escore Total 

(BPM-T) 
Classificação 

Escore Total 
(BPM-P) 

Classificação 
Confirmação 

do diagnóstico 
de DI (DSM-5) 

1 53 Normal 53 Normal Sim 

2 53 Normal 53 Normal Sim 

3 66 Clínico 66 Clínico Sim 

4 54 Normal 66 Clínico Sim 

5 55 Normal 51 Normal Sim 

6 66 Clínico 53 Normal Sim 

7 66 Clínico 66 Clínico Sim 

8 63 Normal 68 Clínico Não 

9 60 Normal 66 Clínico Não 

10 71 Clínico 68 Clínico Sim 

11 66 Clínico 63 Normal Sim 

12 69 Clínico 66 Clínico Sim 

13 53 Normal 75 Clínico Sim 

14 71 Clínico 64 Clínico Não 

15 73 Clínico 66 Clínico Sim 

16 68 Clínico 67 Clínico Não 

17 71 Clínico 70 Clínico Não 

18 66 Clínico 59 Normal Sim 

Percentuais de Classificação 

 Normal Limítrofe Clínico 

BPM-T 38,89% 0% 61,11% 

 

BPM-P 33,33% 0% 66,67% 
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Os dados da tabela 15 mostram que nenhum dos alunos obteve resultados compatível 

com a faixa de classificação acima da média e, somando os percentuais das faixas limítrofe 

(38,89%) e extremamente baixo (33,33%), 72,22% da amostra ficou classificada com um nível 

de funcionamento intelectual rebaixado.  

Tabela 15. Escores e classificação no teste WASI de alunos com suspeita de DI. 

Deficiência Intelectual 

Alunos 

Escores T 

QI Classificação 
Verbal Execução Total 

1 64 73 137 70 Limítrofe 

2 51 76 127 65 Extremamente Baixo 

3 55 62 117 61 Extremamente Baixo 

4 65 73 138 70 Limítrofe 

5 65 82 147 74 Limítrofe 

6 53 67 120 62 Extremamente Baixo 

7 53 69 122 63 Extremamente Baixo 

8 75 94 169 85 Médio Inferior 

9 77 117 194 97 Médio 

10 55 63 118 61 Extremamente Baixo 

11 66 91 157 79 Limítrofe 

12 88 64 152 77 Limítrofe 

13 21 63 84 42 Extremamente Baixo 

14 75 107 182 91 Médio 

15 59 91 150 76 Limítrofe 

16 62 107 169 85 Médio Inferior 

17 67 86 153 77 Limítrofe 

18 71 92 163 82 Médio Inferior 

Percentuais de Classificação 

WASI 

Médio Médio Inferior Limítrofe Extremamente Baixo 

11,11% 16,67% 38,89% 33,33% 
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As tabelas 16 (Dominio A – Checklist TEA), 17 (Dominio B – Checklist TEA) e 18 

(Checklist DI) apresentam os resultados da análise discriminante linear que foi obtido em cada 

um dos itens dos checklists dos professores e pais. Para isso, simularam-se situações para treinar 

o algoritmo de predição mediante o conjunto de dados. A cada simulação era deletado um caso, 

fazendo com que se tornasse um caso usado para analisar a capacidade do modelo gerado no 

treinamento. Esse procedimento foi repetido para que todas as crianças da amostra pudessem 

contribuir com a testagem do algoritmo de predição. Portanto, os resultados apresentados nessas 

três tabelas mostram as médias dos resultados de predição correta (convergência entre o 

desfecho de rebaixamento intelectual e TEA), juntamente com os respectivos desvios padrão.  

Os resultados apresentados na tabela 16 e 17 referem-se as médias e desvios padrão 

derivados da análise referente ao checklist de TEA. Para os professores, a afirmação 9 (grifada 

em azul) foi a que teve um número maior de reconhecimento (predição correta) dentre as 18 

restantes para identificação dos sinais do transtorno. Para os pais foi a afirmação 7 (grifada em 

laranja) cuja média foi maior e desvio padrão menor. Na percepção dos professores e dos pais 

os itens do checklist que se mostraram os melhores fatores preditivos de sinais de TEA foram 

os itens 1, 4, 6, 7, 11 e 12. Contudo nesse caso o modelo ajustado não confirma sua capacidade 

preditiva, pois nenhuma criança confirmou diagnóstico de TEA. 
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Tabela 16. Médias e desvio padrão da contribuição de cada item do domínio A do checklist para o 

desfecho de diagnóstico de TEA. 

Transtorno do Espectro Autista 

Domínio A 

Indicadores 

Professores Pais 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Afirmação 1. Dificuldades na comunicação 
e na interação social em contexto escolar. 

83,33 28,86 83,33 28,86 

Afirmação 2. Dificuldades para estabelecer 
uma conversa normal. 

66,67 28,86 83,33 28,86 

Afirmação 3. Dificuldades para 
compartilhar interesses, emoções ou afeto. 

83,33 28,86 66,67 28,86 

Afirmação 4. Dificuldade para iniciar ou 
responder a interações sociais. 

83,33 28,86 83,33 28,86 

Afirmação 5. Dificuldades para 
compreender gestos e linguagem corporal 
durante as interações sociais. 

83,33 28,86 66,67 28,86 

Afirmação 6. Dificuldades para estabelecer 
contato visual nas interações sociais. 

83,33 28,86 83,33 28,86 

Afirmação 7. Dificuldades em emitir 
expressões faciais adequadas durante as 
interações sociais. 

83,33 28,86 83,33 28,86 

Afirmação 8. Dificuldades para ajustar o 
comportamento aos diversos contextos 
sociais de interação. 

66,67 28,86 83,33 28,86 

Afirmação 9. Dificuldade em compartilhar 
brincadeiras imaginativas, brincar de faz de 
conta. 

100 0 66,67 28,86 

Afirmação 10. Dificuldades para fazer 
amigos ou se interessar por pares. 

66,67 28,86 83,33 28,86 
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Tabela 17. Médias e desvio padrão da contribuição de cada item do domínio B do checklist para o 

desfecho de diagnóstico de TEA. 

Transtorno do Espectro Autista 

Domínio B 

Afirmação 11. Apresenta movimentos 
motores repetitivos. 

83,33 28,86 83,33 28,86 

Afirmação 12. Apresenta repetição 
imediata de palavras ou frases ou repetição 
exata de frases ouvidas anteriormente em 
outros contextos. 

83,33 28,86 83,33 28,86 

Afirmação 13. Mostra insistência nas 
mesmas coisas. 

50 0 66,67 28,86 

Afirmação 14. Adesão inflexível a rotinas. 83,33 28,86 66,67 28,86 

Afirmação 15. Apresenta sofrimento 
extremo em relação a mudanças ou 
transições de rotinas. 

83,33 28,86 66,67 28,86 

Afirmação 16. Padrões rígidos de 
pensamento. 

50 0 66,67 28,86 

Afirmação 17. Interesses fixos e altamente 
restritos que são anormais em intensidade 
ou foco se comparado(a) a outras crianças. 

66,67 28,86 83,33 28,86 

Afirmação 18. Indiferença aparente a 
dor/mudanças de temperatura. 

50 0 66,67 28,86 

Afirmação .19 Apresenta reações estranhas 
a sons ou texturas específicas. 

83,33 28,86 66,67 28,86 

 

 

A tabela 18 apresenta a análise discriminante linear por afirmação, na qual são 

apresentadas as médias e desvios padrão encontrados para cada uma no checklist de DI. Nos 

dados verifica-se que a afirmação 5 (grifada em azul/checklists de pais e de professores) aparece 

como tendo um peso maior preditivo para suspeita de DI em função do rebaixamento intelectual 

dentre as 7 afirmações restantes do checklist. 
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Tabela 18. Médias e desvio padrão da contribuição de cada item do checklist para o desfecho de 

diagnóstico de DI. 

Deficiência Intelectual 

Domínio A 

Indicadores 

Professores Pais 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Afirmação 1. Dificuldades em habilidades 
de raciocínio, solução de problemas, 
planejamento de atividades, pensamento 
abstrato e capacidade para efetuar 
julgamentos. 

66,67 25 66,67 35,35 

Afirmação 2. Dificuldades em aprender 
conteúdos acadêmicos que envolvam 
leitura, escrita, matemática. 

66,67 25 66,67 35,35 

Afirmação 3. Dificuldades para aprender a 
partir de experiências do dia-a-dia na 
convivência com colegas. 

72,22 36,32 55,55 16,67 

Domínio B 

Afirmação 4. Comparado com outras 
crianças da mesma idade se mostra imaturo 
nas relações sociais, tem dificuldade em 
perceber pistas sociais, a comunicação e 
conversação são concretas e imaturas para 
a idade. 

66,67 25 66,67 25,00 

Afirmação 5. Apresenta dificuldades de 
regulação da emoção no relacionamento 
com outras crianças, tem uma compreensão 
limitada de risco; julgamento social 
imaturo para a idade, podendo ser 
manipulada pelos outros. 

72,22 26,35 72,22 26,35 

Afirmação 6. Dificuldades para realização 
de atividades da vida diária que interferem 
nas possibilidades de atingir padrões de 
independência pessoal. 

72,22 26,35 66,67 35,35 

Afirmação 7. Dificuldades para mostrar 
habilidades e competências relacionadas a 
um padrão de responsabilidade no convívio 
social esperado para a idade. 

72,22 26,35 66,67 35,35 
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5. DISCUSSÃO 

 

 O objetivo geral do estudo foi desenvolver, para Educação Básica, dois modelos 

padronizados de avaliação de alunos com indicadores de TEA e DI afim de diminuir 

represamentos de filas de alunos com queixas não definidas. O trabalho instrumentalizou 

professores e gestores educacionais no uso de procedimentos padronizados de avaliação para a 

triagem de alunos com suspeitas de DI e de TEA. A partir da implementação dos modelos foi 

possível verificar indicadores de sensibilidade e poder discriminante dos modelos padronizados 

em função do número de casos falsos positivos. O ambiente Big Data foi desenvolvido 

adequadamente inserindo todos os instrumentos de coleta de dados nas fases previstas para cada 

um dos modelos de processo, incluindo todas as tarefas e ações. Com isso foi possível o 

armazenamento dos dados no software “open-source” de BPMS (Business Process 

Management System – Sistema de Gestão de Processo de Negócio) BONITA.  

A implantação desse software na rede educacional não foi prevista em tempo real neste 

estudo. O armazenamento de dados no software foi feito após a coleta de dados, já que a 

implantação deste na rede educacional está prevista em outro projeto de pesquisa, atualmente 

em fase de execução. Em razão disso o objetivo deste estudo contemplou a verificação de 

indicadores de sensibilidade e poder discriminante de dois modelos, a fim de testá-los para a 

avaliação de alunos com suspeita de TEA e DI.  

Os critérios do DSM-5 (APA, 2014) estabelecem a necessidade de avaliar indicadores 

de DI em toda criança com suspeita de TEA. De outro lado, também o manual preconiza (APA, 

2014), que o diagnóstico de DI deve abranger, além do especificador cognitivo de quociente 

intelectual rebaixado, os indicadores de comprometimento de funcionalidade adaptativa na vida 

social e atividades da vida diária.  

Não foi contemplado neste estudo a avaliação de funcionamento adaptativo, entendido 

como um conjunto de funções complexas que incluem habilidades cognitivas de raciocínio, 

solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato e aprendizagem acadêmica, dentre 

outras; além de habilidades e competências de socialização, ajustamento social e autogestão no 

dia-a-dia para exercer cuidados pessoais, autocontrole, participação social e vida independente 

(APA, 2014; BOSSA, TEIXEIRA, 2017).  



 
58 

 

A avaliação dos indicadores de rebaixamento intelectual nos alunos com suspeita de 

TEA, mediante o modelo de processo identificou que três das nove crianças têm rebaixamento 

intelectual e uma delas classificou na faixa limítrofe (tabela 2). Pela padronização do teste 

WASI, essas crianças apresentam escores em torno de dois desvios-padrão ou mais abaixo da 

média da população (TRENTINI, YATES, HECK, 2014).  As restantes foram classificadas na 

média ou média inferior, inclusive as três crianças que, após a avaliação diagnóstica, 

mantiveram a suspeita de TEA, porém, o diagnóstico não foi possível de ser feito (tabela 3). 

Considerando que a escala WASI possibilita somente estimar o funcionamento cognitivo a 

partir de quatro subtestes que são Cubos, Vocabulário, Semelhanças e Raciocínio Matricial 

sendo uma avalição menos extensa que outras medidas de inteligência, como por exemplo, a 

Escala Wechsler de Inteligência para Crianças – WISC-IV (Wechsler, 2013), sabemos que a 

avaliação pode ter uma precisão clínica menos robusta (TRENTINI, YATES, HECK, 2014). 

Entretanto, tratando-se de um grupo de crianças verbais que tem suspeita de TEA, o estudo 

mostra a necessidade de realizar esse tipo de avaliação cognitiva, em relação ao especificador 

do DSM-5 ‘com ou sem comprometimento intelectual concomitante’ (APA, 2014).  

O TEA é um transtorno complexo que demanda do professor um conjunto de 

conhecimentos sobre os diferentes especificadores do transtorno que nem sempre estão 

presentes nos cursos de graduação em pedagogia, sendo um deles os aspectos ligados a 

rebaixamento intelectual (BRANDE, ZANFELICE, 2012; CAMARGO, BOSA, 2012; DE 

MATTOS, NUENBERG, 2011; NUNES, AZEVEDO, SCHMIDT, 2013; SALVI, 2003). E isto 

se reflete em diversas ações inclusivas sem as devidas acomodações educacionais e pedagógicas 

em função das necessidades desse aluno (NUNES, AZEVEDO, SCHMIDT, 2013; SALVI, 

2003; BRANDE, ZANFELICE, 2012; SANT’ANA, 2005). Dada a complexidade de um 

diagnóstico diferencial entre DI e TEA, o DSM-5 alerta que pode ser difícil diferenciá-los, 

principalmente em crianças que não desenvolveram habilidades linguísticas ou simbólicas, uma 

vez que comportamentos repetitivos frequentemente também ocorrem em tais indivíduos (APA, 

2014). Nesses casos a ênfase para um levantamento de diagnóstico de TEA deve ser conduzida 

quando são verificados prejuízos expressivos em habilidades de comunicação e de interação 

social. Embora nenhuma das nove crianças tenha confirmado o diagnóstico de TEA, o fato de 

os professores terem levantado nesse grupo alunos com suspeita de TEA, porém com 

rebaixamento intelectual, indica que esses profissionais conseguiram identificar prejuízos em 

habilidades que frequentemente estão afetadas no TEA, como habilidades de raciocínio abstrato 
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e concreto, solução de problemas, capacidade de aprendizagem, compreensão e formação de 

conceitos, dentre outras. 

Por intermédio do checklist para TEA, o estudo revelou que os professores,ao responder 

aos instrumentos, conseguiram levantar os casos com suspeita e de TEA em 50% ou mais do 

grupo de 9 crianças. A avaliação deles identificou para esses levantamentos de suspeita 

indicadores críticos para TEA como déficits de aproximação social, habilidades de 

conversação, ajustamento do comportamento nos diversos contextos sociais, partilha de jogo 

imaginativo e qualidade das relações de amizade e interesse nos pares (tabela 5). Apesar de 

todos os itens do checklist não terem sido pontuados como positivos na amostra, os dados 

mostram como esses profissionais conseguem identificar sinais e comportamentos 

característicos de TEA baseados nessas alterações relativas ao domínio A do DSM-5 (APA, 

2014). Isso confirma, como apontado nas diretrizes do Ministério de Saúde, que o professor 

pode ser um agente importante de identificação de uma suspeita de TEA, junto aos pais e aos 

profissionais da saúde na atenção primária (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). Estudo de 

Russell e colaboradores (2015) também destaca que com as mudanças nos critérios clínicos de 

TEA do DSM-IV (APA, 1994) para o DSM-5 (APA, 2014), pais e professores continuam sendo 

agentes essenciais para essa identificação. Já outros indicadores importantes de TEA, não foram 

pontuados pelos professores nos alunos em que foram feitos os levantamentos da suspeita e que 

também fazem parte do domínio A dos critérios clínicos do DSM-5 (tabela 5). Esses indicadores 

avaliavam interesses, emoções ou afeto, habilidades de atenção compartilhada e de Teoria da 

Mente (ToM), iniciação e resposta social, integração entre comunicação verbal e não verbal, 

contato visual e linguagem corporal nas interações sociais, compreensão e uso de gestos e 

expressões faciais e comunicação não verbal. No caso dos indicadores relativos a padrões 

restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades (domínio B do DSM-5), os 

professores identificaram em 50% dos casos ou mais as estereotipias motoras simples, uso 

estereotipado de objetos, interesses excessivamente circunscritos ou perseverantes, padrões 

rígidos de pensamento e alterações sensoriais (tabela 6). Todos esses indicadores são 

importantes, pois não só fazem parte do quadro clínico como também causam prejuízos 

expressivos no funcionamento social e escolar do aluno. Já outros sinais do checklist como 

discurso repetitivo, ecolalias, frases idiossincráticas, padrões ritualizados de comportamento 

adesão inflexível a rituais, dentre outros, foram pontuados somente por 33,3% da amostra. 

Um dado relevante do estudo foi a verificação de discrepâncias ou discordâncias entre 

a avaliação dos pais e a dos professores quanto à identificação de sinais do transtorno de acordo 
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com o checklist. Nas tabelas 5 e 6 foram apresentadas essas diferenças. As maiores 

concordâncias entre as respostas de pais e de professores ao checklist pode ser explicada pois 

alguns comportamentos, como rituais e autoagressivos, tendem a ser mais bem avaliados pelos 

pais segundo o estudo de Ferdinand, van der Ende & Verhulst (2007). De acordo com os 

achados de Grietens e colaboradores (2003), indicadores de problemas internalizantes de 

comportamento costumam ser identificados melhor pelos pais. Como não foi possível efetuar 

diagnóstico em nenhum dos alunos com o levantamento da suspeita de TEA, o índice de casos 

falsos positivos corresponde a 100% da amostra.  

Em relação aos problemas de comportamento dos alunos que não confirmaram o 

diagnóstico de TEA, avaliados mediante os inventários BPM-T e BPM-P (tabela 9), o relato 

dos professores mostra um predomínio de crianças classificadas na faixa clínica. Nos alunos 

que mantiveram a suspeita na última fase da avaliação, tanto para professores como para pais, 

a maioria classificou como clínico (tabela 10).  Independentemente da não confirmação 

diagnóstica dos casos como TEA, infere-se que essas crianças têm no geral alterações 

comportamentais externalizantes, internalizantes e de atenção (escalas dos inventários), 

destacando que o inventário ABC mostrou resultados favoráveis para casos negativos para 

TEA, pois a maior parte da amostra pontuou normal de acordo com esse instrumento de 

rastreamento (tabela 11). Como apresentados no capítulo de resultados, nenhum dos alunos 

confirmou o diagnóstico de TEA de acordo com a avaliação diagnóstica. Entretanto, três deles 

apresentaram indicadores de DI a partir de um dos domínios dessa classificação diagnóstica 

que é o de rebaixamento intelectual, três mantiveram a suspeita, pois a avaliação diagnóstica 

foi inconclusiva e nos três restantes essa avaliação descartou o diagnóstico. De algum modo 

esses resultados refletem, provavelmente, como a população infantil com transtornos do 

neurodesenvolvimento de países em desenvolvimento como Brasil continua tendo dificuldades 

de acesso a serviços de saúde mental para avaliação de crianças com suspeita de TEA. 

Fundamentalmente, porque profissionais da saúde não identificam prejuízos na comunicação 

social e na interação social como sinais do transtorno (COUTO, DUARTE, DELGADO, 2008; 

ARAUJO, 2012; LOWENTHAL, 2012). Se essas crianças da amostra, às quais os professores 

atribuíram a suspeita, tivessem tido a oportunidade de avaliações em idade pré-escolar nos 

serviços de saúde mental, provavelmente estivessem recebendo as intervenções necessárias 

desde a primeira infância. 

Uma avaliação compreensiva da DI inclui a identificação de marcadores diagnósticos 

como habilidades intelectuais e funcionamento adaptativo, além obviamente, da identificação 



 
61 

 

de fatores biológicos e ambientais associados, destacando que este estudo somente foi focado 

na avaliação de indicadores de rebaixamento intelectual. Os resultados da avaliação dos 

professores, decorrente das respostas ao checklist de DI, evidenciaram positividade em mais da 

metade da amostra em 6 dos 7 indicadores, para realização de atividades da vida diária que 

interferem nas possibilidades de atingir padrões de independência pessoal (tabela 13). Já essa 

mesma avaliação feita pelos pais mostrou resultados distintos, pois eles identificam abaixo da 

metade da amostra 4 dos 7 itens. Somente as afirmações que avaliaram dificuldades em 

habilidades de raciocínio, solução de problemas, planejamento de atividades, pensamento 

abstrato e capacidade para efetuar julgamentos e dificuldades em aprender conteúdos 

acadêmicos que envolvam leitura, escrita, matemática, pontuaram positivas em mais de 80% 

do grupo de acordo com os pais. Provavelmente essas dificuldades estão impactando no 

funcionamento adaptativo dessas crianças nos ambientes escolar e familiar.  

Os resultados obtidos na avaliação de indicadores de rebaixamento intelectual nesse 

grupo mostraram que não há alunos classificados na faixa acima da média. Quando são 

agrupados os percentuais de alunos das faixas limítrofe e da faixa extremamente baixo obtém-

se que a maior parte da amostra classifica com um nível de funcionamento intelectual rebaixado 

(tabela 15). Essa medida, mesmo que estimada, em função de termos utilizado a WASI, mostra 

que há um comprometimento intelectual em diversas funções intelectuais avaliadas pela escala, 

como raciocínio, solução de problemas, planejamento e pensamento abstrato. De outro lado, há 

também comprometimentos na aprendizagem acadêmica e de vida diária de acordo com as 

respostas dos respondentes aos checklists (pais e, principalmente os professores- tabela 11).  

Constatamos que 72,22% da amostra foi classificada com um nível de funcionamento 

intelectual rebaixado de acordo com a WASI (tabela 15). Os dados dos checklists dos pais e 

dos professores relativos a sinais de DI, mostram que os pais identificam em aproximadamente 

80% da amostra (tabela 13) dificuldades em habilidades de raciocínio, solução de problemas, 

planejamento de atividades, pensamento abstrato e capacidade para efetuar julgamentos e 

dificuldades em aprender conteúdos acadêmicos que envolvam leitura, escrita, matemática. Em 

relação à alteração desse mesmo item, os professores o identificam em 94,4% do grupo (tabela 

13). A partir desses achados podemos hipotetizar que há um prejuízo cognitivo que está tendo 

correlatos de prejuízos em nível social e prático no grupo de alunos e, em razão disso, essas 

crianças precisam de atendimentos especializados, tanto psicológicos como pedagógicos. Se 

considerar o domínio cognitivo somente, é possível hipotetizar que em 72,22% da amostra há 

indicadores objetivos de DI, sendo assim um índice de falsos positivos correspondente ao 
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27,78% restante que classificou normal e médio inferior de acordo com a WASI.  Com isso o 

algoritmo preditivo identificou que para esta amostra, as dificuldades em habilidades de 

raciocínio, solução de problemas, planejamento de atividades, pensamento abstrato e 

capacidade para efetuar julgamentos e dificuldades em aprender conteúdos acadêmicos que 

envolvam leitura, escrita, matemática são preditoras de rebaixamento intelectual. 

Diferentemente dos relatos dos pais e professores na avaliação comportamental de 

crianças sob suspeita de TEA, na avaliação de problemas de comportamento do grupo com 

suspeita de DI, os percentuais de classificação das crianças na faixa clínica no BPM-T e no 

BPM-P foram semelhantes (tabela 14). Isso indica que em mais da metade do grupo as crianças 

parecem estar apresentando dificuldades emocionais e/ou comportamentais, tanto no contexto 

familiar como escolar, de acordo com pais e professores.   

Dada a importância que tem a avalição comportamental de crianças com DI ou suspeita 

dessa condição, países desenvolvidos como Estados Unidos possuem políticas governamentais 

que estabelecem diretrizes de avaliação e de intervenção de problemas de comportamento em 

pessoas com DI (ROTHOLZ, MOSELEY, CARLSON, 2013). No Brasil o atendimento de 

problemas de saúde mental acontece em unidades básicas de saúde ou nos dispositivos 

denominados Centros de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi) que têm como 

finalidade cuidar da saúde mental de crianças e adolescentes com transtornos mentais severos 

e persistentes, oferecendo serviços de cuidados clínicos e reabilitação psicossocial. Em 2013 

existiam 134 CAPSi em todo o Brasil, em contrapartida havia 424 Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS II -destinado a adultos) (MINISTERIO DA SAUDE, 2015).  

No momento das coletas de dados, no município de Barueri, local onde o estudo foi 

conduzido existiam cadastradas na Rede de Atendimento à Saúde 16 Unidades Básicas de 

Saúde (UBS). Na área da Saúde Mental essas UBS tinham 01 Psiquiatra, 01 Fonoaudiólogo e 

05 Psicólogos. Já em relação à Rede de Atendimento Psicossocial verificou-se 01 CAPSi, 01 

CAPS Álcool e Droga (AD) e 01 CAPS Adulto (todos eles com psicólogo, psiquiatra e outros 

profissionais da Saúde Mental). Constatando os comprometimentos emocionais e 

comportamentais das crianças da amostra seria muito recomendável que a escola estivesse 

articulada aos serviços de saúde mental da rede pública para encaminhar esses casos aos CAPSi 

da região para os respectivos atendimentos especializados para evitar que os problemas mentais 

agravem (COUTO; DUARTE; DELGADO, 2008). 
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A análise discriminante linear, conduzida para identificar os itens/afirmações do 

checklist de sinais de TEA com maior poder discriminativo, mostrou que para os professores a 

afirmação 9 (‘Dificuldade em compartilhar brincadeiras imaginativas, brincar de faz de conta’ 

– tabela 16) foi a que teve um número maior de reconhecimento dentre as 18 restantes para o 

levantamento da suspeita de TEA. O achado foi verificado apesar de não ter sido possível 

confirmar o diagnóstico em 100% da amostra com esse tipo de suspeita. Já para os pais o item 

foi o número 7 (‘Dificuldades em emitir expressões faciais adequadas durante as interações 

sociais’ – tabela 16). Teorias desenvolvimentistas (LIEBAL, COLOMBI, ROGERS et al., 

2008; CONTALDO, COLOMBI, NARZIS et al., 2016) enfatizam a importância de avaliar a 

qualidade da brincadeira no TEA para identificar déficits no relacionamento social e 

reciprocidade socioemocional, qualidade de interações espontâneas e criativas e capacidades 

simbólicas através da brincadeira de faz-de-conta e conversações, dentre outras (LAMPREIA, 

2007).  

De outro lado, o reconhecimento dos pais do déficit em emitir expressões faciais 

adequadas durante as interações sociais também indica que eles estão atentos a indicadores 

importantes de sinais de TEA relativos à orientação para estímulos sociais durante a 

comunicação. Já a análise discriminante linear, conduzida para identificar os itens/afirmações 

do checklist de sinais de DI com maior poder discriminativo revelou tanto para os pais como 

para os professores, a afirmação 5 (‘Apresenta dificuldades de regulação da emoção no 

relacionamento com outras crianças, tem uma compreensão limitada de risco; julgamento social 

imaturo para a idade, podendo ser manipulada pelos outros’ – tabela 18) aparece como tendo 

um peso maior preditivo para suspeita de DI dentre as 7 afirmações restantes do checklist. Essa 

afirmação indica a sensibilidade que pais e professores tiveram para a identificação de 

alterações suscetíveis com DI cujos conteúdos no checklist abordam esses especificadores do 

manual (APA, 2014), correlatos com o domínio social dos critérios da DI de acordo com o 

DSM-5. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral do estudo foi desenvolver para o município dois modelos padronizados 

de avaliação de alunos com indicadores de TEA e DI mediante a utilização de um ambiente Big 

Data. Derivado desse objetivo o estudo se propôs instrumentalizar professores e gestores 

educacionais no uso de procedimentos padronizados de avaliação para a triagem de alunos com 

essas suspeitas e nos modelos para identificar nos alunos indicadores compatíveis com TEA e 

DI em função dos instrumentos dos modelos e verificar indicadores de sensibilidade e poder 

discriminante dos procedimentos padronizados dos dois modelos em função do número de 

casos falsos positivos.  

O estudo utilizou uma amostra focada somente em casos suspeitos, considerando que 

não houve grupo controle. Em razão disso não foi possível levantar casos falsos negativos. O 

domínio cognitivo, avaliado a partir de habilidades de funcionamento intelectual mediante a 

WASI, levanta-se a hipótese que em 72,22% da amostra há indicadores rebaixamento 

intelectual, característico de um dos domínios para diagnóstico de DI. Esse dado corresponde a 

um índice de 27,78% de casos falsos positivos que classificaram normal e médio inferior de 

acordo com a WASI. Diferentemente, como não foi possível efetuar diagnóstico em nenhum 

dos alunos com o levantamento da suspeita de TEA, o índice de casos falsos positivos 

correspondeu a 100% da amostra. 

Os sinais que se mostraram mais discriminativos entre o grupo de professores para 

levantamento de suspeita de TEA foram vinculadas a déficits descritos no domínio A do manual 

DSM-5 para caracterização clínica do transtorno. A saber, déficits de aproximação social, 

habilidades de conversação, ajustamento do comportamento nos diversos contextos sociais, 

partilha de jogo imaginativo e qualidade das relações de amizade e interesse nos pares. 

Provavelmente o curso de formação recebido tenha influenciado a precisão na identificação 

desses sinais. Contudo, importantes sinais de TEA como, interesses, emoções ou afeto, 

habilidades de atenção compartilhada e de ToM, iniciação e resposta social, integração entre 

comunicação verbal e não verbal, contato visual e linguagem corporal nas interações sociais, 

compreensão e uso de gestos e expressões faciais e comunicação não verbal, foram 

identificados em um percentual pequeno dos alunos com a suspeita. Provavelmente, esse foi 

um fator importante para que em 100% da amostra não tenha sido possível emitir um 

diagnóstico, porque de fato, podem apresentar alterações emocionais e comportamentais 

(referidas predominantemente nos achados do BPM-T), que oportunizaram a suspeita, mas de 

fato as crianças provavelmente não apresentem o TEA.   
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No caso dos resultados que mantiveram a suspeita de DI, os sinais que se mostraram 

mais discriminativos entre os professores e pais são compatíveis tanto com o domínio prático 

como o social, de acordo com o DSM-5. Provavelmente esses sinais estejam associados aos 

indicadores rebaixamento intelectual verificados na WASI em 72,22% da amostra. Considera-

se uma limitação do estudo a não consideração de uma avaliação de condições médicas ou 

genéticas conhecidas (ex. síndrome de Rett, síndrome do X-frágil, síndrome de Down), de 

fatores ambientais (ex. exposição a ácido valproico, síndrome do álcool fetal, prematuridade, 

baixo peso ao nascer), condições médicas (ex. epilepsia. Uma avaliação dessas condições 

associado a uma avaliação que envolva indicadores de funcionamento adaptativo (avaliação de 

funções complexas que incluem ajustamento social e autogestão no dia-a-dia para exercer 

cuidados pessoais, autocontrole e participação social) é essencial para um diagnóstico adequado 

da DI.  

Uma ampliação da casuística que pode ser contemplada em estudos futuros é utilizar 

também um grupo controle sem queixas neurocomportamentais provenientes das mesmas salas 

de aula na qual foram identificados os alunos com as queixas, preferencialmente pareados por 

sexo e idade. Com isso poderão ser identificados casos falsos negativos e testados a 

sensibilidade dos instrumentos de avaliação de cada um dos dois modelos de processo. Outra 

limitação do estudo que será contemplada como objetivos em pesquisas futuras é a testagem do 

sistema computacional Big Data em outra secretaria de educacional e com amostragem 

aleatória.  

O estudo permitiu gerar, após as coletas, um ambiente Big Data para as análises de dados 

e tomadas de decisão para identificação de alunos com suspeita de transtornos do 

neurodesenvolvimento compatíveis com DI e TEA, os professores e gestores, atores do 

processo puderam usar os procedimentos de avaliação dos alunos que apresentam as suspeitas. 

Já estão em fase de finalização (objetivo de outro estudo em andamento) a implantação em rede 

educacional deste ambiente Big Data. O trabalho possibilitou coletar dados preliminares sobre 

um modelo de transferência de tecnologias de avaliação para auxiliar professores na definição 

de queixas de alunos e poder amenizar os represamentos na espera de uma avaliação para 

esclarecimento da dificuldade. Espera-se, também, que o estudo tenha mostrado a possibilidade 

de um uso mais eficaz dos recursos públicos. 
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