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PARECER 
 
           XY foi encaminhado por familiares de pacientes e a família acatou a 
sugestão para uma avaliação interdisciplinar.  A família relata a presença de 
manias, agitação e interesses compulsivos por máquinas de lavar e resistência 
para as negativas.  
           XY apresenta estereotipias sonoras e manuais, além de gritos em situações 
de euforia. Possui prosódia peculiar. Sobe em objetos e janelas com muita 
facilidade de movimentação (sic). Há queixas da escola em relação ao 
comportamento agitado e comportamento reativo de gritar e chutar quando é 
contrariado. Apresenta interesses por brincadeiras, mas com ferramentas de 
adultos e máquinas de lavar e ventilador. Anda na ponta dos pés. Liga e desliga 
interruptores, sempre narrando o que está fazendo.  
        XY  apresentou desempenho cognitivo dentro da  média, mas seu 
comportamento inflexível não permite que a criatividade se desenvolva. É 
perspicaz e demonstra curiosidade. Compreende e se expressa com gestos.  A 
linguagem oral possui desempenho inferior com dificuldades na pronúncia e 
articulação de  fonemas. Todos os precursores de linguagem estão desenvolvidos 
satisfatoriamente. A fala é inteligível em várias situações.  
        As habilidades percepto viso-motoras estão dentro da média. Por vezes 
apresentaram leve prejuízo em função do desinteresse pela atividade 
apresentada.  Apresentou  conduta simbólica, mas brincando com pouca 
imaginação, mas também adota padrões de repetição e interesses restritos.  
 
A memória imediata está dentro da média esperada para a idade e a evocação da 
memória das brincadeiras realizadas também com ótimo desempenho. 
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A atenção e a concentração apresentam funcionamento prejudicadas pela 
ansiedade em alto grau.   
 
No relacionamento interpessoal inicia uma conversa, mas nem sempre  aguarda 
seu turno. Por vezes é inábil socialmente, demonstrando a contrariedade sem se 
preocupar com a empatia e com o interlocutor.   
 
No aspecto emocional  apresentou muita dificuldade de lidar com frustrações, 
ansiedade, irritabilidade e angústia.   Possui características de muita ansiedade e 
dificuldades de interação social  com oscilação de humor. 
 
 
Conclusão e condutas sugeridas: 

• Recomendo atendimento psicológico uma vez por semana para 
desenvolver as habilidades sociais, em especial a regulação emocional. 

• Recomendo atendimento fonoaudiológico duas vezes por semana. 

• Recomendo atendimento psicopedagógico duas vezes por semana. 

• Recomendo  atendimento aos pais em formato de Psicoeducação, pelo 
menos uma vez ao mês. 

• É necessário que XYZ frequente escola regular inclusiva, com adaptações 
curriculares e presença de mediador exclusivo. 

• Recomendo acompanhamento neuropediátrico 
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