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Vamos ter um Bebê! 

 Ansiedade;
 Planejamentos;
 Preparação;
 Seja bem-vindo, Bebê!!!!!!



Desenvolvimento Infantil
• Audição e paladar aguçados;
• Reconhece a voz e o leite da mãe.1 Mês

• Reconhece texturas;
• Leva a mão e objetos à boca;
• Começa a controlar os músculos do pescoço.

3 Meses

• Visão formada;
• Segue as pessoas e objetos com os olhos;
• Chora quando fica sozinho.

4 Meses



Desenvolvimento Infantil
• Consegue sentar com apoio;
• Estende os braços pedindo colo;
• Rola e balbucia. Nascem os primeiros dentes.

6 Meses

• Começa a engatinhar e isso desenvolve o corpo 
e o intelecto; 

• Já reage ao “não”;
• Desenvolve mecanismo de medo.

9 Meses

• Primeiro passos. Primeiras palavras;
• Desenvolve a memória;
• Lembra coisas simples.

1 Ano



Desenvolvimento Infantil
• Corre; Pinta e rabisca o que

encontrar pela frente;
• Maior vocabulário;
• Ouve várias vezes a mesma

história ou desenho.

1,3 Ano

• Sobe com facilidade em 
cadeiras, sofás e camas;

• Abre gavetas e escolhe objetos;
• Repete tudo que ouve;
• Canta as músicas que gosta.

1,6 Ano



Desenvolvimento Infantil
• Consegue falar frases;
• Dentição completa;
• Tira e veste roupa sozinho;
• Usa talher e copo.

2 Anos 

• Controla as necessidades: pede para ir 
ao banheiro;

• Reconhece formas, objetos e os 
representa no desenho;

• Conta histórias e imita os adultos;
• Gosta da companhia de outras crianças.

3 Anos



Desenvolvimento Infantil
• Mais independente; 
• Noções espaciais, de tempo, rápido e 

devagar;
• Começa a descobrir detalhes do corpo.

4 Anos 

• Coordenação motora mais
desenvolvida;

• Recorta e cola formas;
• Compreende limites;
• Consegue trabalhar em grupo;
• Consegue conversar com adultos.

5 Anos



Desenvolvimento Infantil

• Coordenação motora bem mais
desenvolvida;

• Brincadeiras mais complexas;
• Linguagem mais avançada;
• Preparação para alfabetização;
• Troca dos dentes de leite;
• Distingue real do faz-de-conta.

6 Anos



Tem alguma coisa diferente!
 “Meu filho não faz isso...”;
 “Meu filho não olha quando eu chamo”;
 Todas as dúvidas começam a pairar e começa a busca;



Tem alguma coisa diferente!
 A saga da procura pelo diagnóstico;



Seu filho tem Autismo



Ter um bebê é como planejar uma fabulosa 
viagem de férias para a Itália ! Você compra 
montes de guias e faz planos maravilhosos! 

O Coliseu. O Davi de Michelângelo. 
As gôndolas em Veneza. 

Você pode até aprender algumas frases em 
italiano. É tudo muito excitante. Após meses 
de antecipação, finalmente chega o grande 

dia! Você arruma suas malas e embarca. 
Algumas horas depois você aterrissa. 

O comissário de bordo chega e diz:



Bem-Vindo à Holanda!
- Holanda!?! - Diz você.

- O que quer dizer com Holanda!?!? Eu escolhi a 
Itália! Eu devia ter chegado à Itália. Toda a minha 

vida eu sonhei em conhecer a Itália!
Mas houve uma mudança de plano vôo. Eles 

aterrissaram na Holanda e é lá que você deve ficar.
A coisa mais importante é que eles não te levaram a 

um lugar horrível, desagradável, cheio de 
pestilência, fome e doença. 

É apenas um lugar diferente.



Logo, você deve sair e comprar novos guias. Deve 
aprender uma nova linguagem. E você irá 

encontrar todo um novo grupo de pessoas que 
nunca encontrou antes.

É apenas um lugar diferente. É mais baixo e menos 
ensolarado que a Itália. Mas após alguns minutos, 

você pode respirar fundo e olhar ao redor, 
começar a notar que a Holanda tem moinhos de 

vento, tulipas e até Rembrants e Van Goghs.



Mas, todos que você conhece estão ocupados indo e 
vindo da Itália, estão sempre comentando sobre o 

tempo maravilhoso que passaram lá. E por toda sua 
vida você dirá: - Sim, era onde eu deveria estar. Era 

tudo o que eu havia planejado!
E a dor que isso causa nunca, nunca irá embora. Porque 

a perda desse sonho é uma perda extremamente 
significativa. Porém, se você passar a sua vida toda 
remoendo o fato de não ter chegado à Itália, nunca 

estará livre para apreciar as coisas belas e muito 
especiais sobre a Holanda!

Emily Perl, 1987.



Tudo novo de novo!
 Novo nascimento;
 Novas caminhadas;
 Outras perspectivas;
 Mudanças;



O que é o Autismo?
O autismo hoje é considerado um Transtorno

Invasivo do Desenvolvimento que geralmente aparece
nos três primeiros anos de vida e compromete
principalmente as habilidades de comunicação e
interação social.

É causado por uma alteração neurológica e
metabólica (multissistêmica), afeta vários sistemas
corpóreos da criança e do adulto com autismo.



Autismo
Afeta o desenvolvimento normal do cérebro

quanto á capacidade da pessoa se comunicar,
estabelecer relacionamentos e responder
apropriadamente ao ambiente.



Autismo
As manifestações de autismo cobrem um 

amplo espectro.



Incidência
 De acordo com estatística oficial

norte-americana tem-se 1 autista
para cada 68 bebês nascidos. As
não oficiais apontam 40 e 45;

 No Brasil, como não há um
estudo, estima-se que seja 1 para
100... ou seja, 2 milhões de
autistas brasileiros;



Autismo e Família
A família é o principal ambiente de equilíbrio

para essas crianças/ jovens/ adultos.
Muitas vezes pais/familiares abrem mão de sua

vida em prol dos cuidados com seus autistas, o que
acarreta o desgaste emocional, físico e nos
relacionamentos.



Autismo e Família
É eficaz que a família receba a atenção

adequada e o apoio psicológico para que haja
equilíbrio .

O apoio emocional adequado torna o
ambiente mais leve e acarreta em progressos para
todos.



Autismo e Família
Um ambiente estruturado 

torna mais eficaz o 
desenvolvimento das 
potencialidades do 
autista e melhora a 

qualidade de vida, bem 
como uma redução dos 

comportamentos 
inadequados.



Como Surgiu o Autismo e Família

 Atendimentos domiciliares,
utilizando técnicas da
abordagem Son-Rise.

 Abordagem lúdica,
responsiva, baseada no amor
e aceitação criada por pais
para pais.

 Cria-se em ambiente livre de
estímulos para uma melhor
interação prazerosa.



Autismo e Família
 A família precisa de apoio tanto quanto a pessoa com

autismo;
 Os irmãos precisam ter seu momento com os pais;
 Os casal precisa do seu momento;



Autismo e Família
Apoio Psicológico Integral a todos os envolvidos:

 Atendimento à família;
 Atendimento ao Casal;
 Atendimento individualizado de cada membro da

família de acordo com a necessidade;
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