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PrevenirTEA MinimizarDesenvovlverLinguagem 
consequenciasTEA

Futuro

ReduzirdeficiênciasassociadasaoTEA

CenárioAtualtípico

CenárioAtual(melhor 
cenáriopossível)

Jones et al(2008). Arch Gen Psy, 65(8), 946-54; Klinet al(2009). Nature,459, 257-61; Jones & Klin(2009). JAACAP 48(5), 471-3; Shultz et al (2011). PNAS, 
108(52), Jones & Klin(2013).Nature 504, 427-31; Jones & Klin(2015)NeurosciBiobehavRev 50, 189-203; Klinet al (2015)Yale J BiolMed 88(1) 73-9; 
Moriuchiiet al (2017)Am J Psych 174(1) 26-35; ConstantinoJ et al (2017) Nature 547, 340-44

Independente, 
Escola
Trabalho 
Relacionamentos

Disabilitado; 
necessitandoníveis 
elevadosde suporte

Capazde 
independênciacom 
níveismédiosde 
suporte

TEA: Aondeestamose comoalterara naturezado 

transtornopara criançasa partirde agora

IdadeMédiadeDiagnósticoem….2020??

DESENVOLVIMENTO (Anos)

IdadeMédiadediagnósticoem2017

PR
O

G
N

Ó
ST

IC
O

(comunicação,socialização,comportamentosdisruptivos)

1 2 3 4 5 6 > ANOS
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Usode Gestos

Engajamento 
Social Precoce

Desenvolvimemt 
ode Sons 

Entendimento 
Precocede 
Linguagem

Atenção 
Conjunta

Usode 
Símbolos

Reciprocidade

Compreensão

FATORES GENÉTICOS 
E EPIGENÉTICOS MECANISMOS

PRIMEIROS 2 ANOS DE VIDA

Competência
Social

Desenvolviment
oda 

Communicação

DE SOCIALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
SINTOMAS 
COMPORTAMENTOS
ATÍPICOS
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14 semanasde idade 
Interaçãopais/bebê
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“Bebês que desenvolvem autismo geralmente estão fazendo

um monte de coisas certas nos primeiros meses de vida.”

Talvez os genes que levam ao desenvolvimento dos TEA comecem a 
“descarrilhar” odesenvolvimento típico desses bebes após esses primeiros 
meses, de tal maneira que “o que eles estão olhando momento a momento, 
segundo a segundo, dia a dia, seja completamente diferente do que as 
crianças tipicas estão olhando e e essa experiência cumulativa que os coloca
na trajetória do autismo.”

John Constantino MD, Professor and Chief of Child Psychiatry, Washington University
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O déficitde comunicaçãono autismoé umaconsequêncianatural do déficitna
interaçãosocial e poderiaserevitadapela detecçãoe intervençãoprecoce.

O “descarrilhamento” precocedo engajamentosocial nosprimeirosseismeses 
de vidaleva, maistarde, ao“descarrilhamento” da comunicaçãoe do 
desenvolvimentoda linguagemfalada.

TEA perturbaa plataformapara desenvolvimentocerebral 
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Diferençasneurobiológicaspeculiaresas criançascom 
TEA queafetamo desenvolvimentosócio-emocional

ØOsdéficitsprimáriosemsocializaçãoe comunicaçãosão
exacerbadose aumentadospor umasériede falhas

repetidasemsituaçõesde interaçãosocial e pela faltade um 
repertórioapropriadopara lidar com essesdesafiosdiários

 

ØEsseconjuntode fatores-déficitsprimários, “oportunidades
perdidas” e limitadorepertóriode estratégiasparalidarcom 

essesdesafiosdiáriosde interação-levariama uma
progressivadiminuiçãono engajamentoe a um aumentoem

comportamentosdisruptivos.
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Balbuciarcanônico: sílabaspercebidaporadultoscomo“quase” fala

Formasavançadas: Balbuciarvariado, sílabascomplexase primeiraspalavras.

Fasede Expansão: estruturasde somsustentado: vogais“maduras”, chiados, 

“Fala” Reflexiva: sons vegetativosespontâneosoude socorro
De 6 a 16 semanas

Controlefonatório: controlevoluntáriodo tratovocal: vogais, cosoantes,“risinho”

De 4 a 8 meses

De 6 a 8 meses

De 10 a 18 meses

Primeiras6 semanasde vida

Fasesdo desenvolvimentoda fala
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Desenvolvimentoda falaemTEA

■Vocalizaçõespré-verbaistem umaentonaçãoincomum, com 
murmúriose grunhidosrepetitivos

■EcolaliaImediataoutardia: a maioriadas criançascom TEA que 
aprendema falarusamecolaliaprecocementenaaquisiçãode 
linguagem, e, maistardediminuema freqüência
■Atrasossistemáticosno iníciode balbuciocanônico: 
algumascriançasnuncaatingembalbucioVariada.
■Atrasopara começara falar: primeiraspalavrastendema 
aparecerporvoltados 24 mesesaoinvésdos 12 meses. 
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25% das criançascom TEA permanecemnão-verbais

Atrasose déficitsnaaquisiçãoda linguagemestãoentre osprincipaiscritériosdiagnósticos 
para TEA

Criançascom TEA estãoquaseuniversalmenteatrasadasnaaquisiçãoda linguagemfalada

Atrasopara começara falarpalavraséo principal motivode preocupaçãopara oscuidadores 
de criançascom TEA

25 a 30% das criançascom TEA regridemporvoltados 18 meses(ouum poucoantes), com 
perdadas primeiraspalavrase isolamentosocial

Capacidadede desenvolverlinguageméo fatorprognósticochaveemtermosdo 
desenvolvimentoa longoprazode pessoascom TEA

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Importânciado déficitde comunicaçãoemTEA
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CRIANÇAS TÍPICAS
Virama cabeçaquando
chamadas
Seguema direçãodo olharda 
mãequandoelaolhaparaum 
alvovisível

Começama desenvolverAtenção
Compartilhada
Respondema demonstraçãode 
afetode outros
Respondema emoções

üDemonstramrespostas
afetivasmínimas

 

üMaispassivase quietas

CRIANÇAS AUTISTAS

üNãorespondema “pistas” 
sociaisa nãosercom 

estímulosmuitorepetidos

Zwaigenbaum, 2005; Dawson et. al., 2004; Werner et. al., 2000

IndicadoresPrecoces: 0 -6 meses

A Importânciado DiagnósticoPrecoce

ü

ü

ü

ü 

ü
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CRIANÇAS TÍPICAS

üComeçama demonstrarAtenção
Compatilhada

 

üDemonstramReferênciaSocial 
(procuraminformaçãoemocional
naface de adultosquandoem

situaçõesincertas)

CRIANÇAS AUTISTAS
üMaiorincidênciade 
posturasanormais

 

Necessitammaisestímulos
pararesponder aonome

Hiperorais(“tudonaboca”)

Aversãoaotoque social

IndicadoresPrecoces: 7-12 meses

A Importânciado DiagnósticoPrecoce

Zwaigenbaum, 2005; Dawson et. al., 2004; Werner et. al., 2000

ü

ü

ü
Você não pode copiar, r

eproduzir, d
istrib

uir, p
ublicar, e

xibir,

executar, m
odific

ar, c
riar tr

abalhos  derivados, tr
ansmitir

 ou

explorar d
e qualquer fo

rm
a desse conteúdo.



CRIANÇAS TÍPICAS

Comunicaçãovocal simples 

Iníciode capacidadesimitativas

CRIANÇAS AUTISTAS

üPrestapoucoatençãoao
desconfortode outros

 

üFaltade sorrisosocial e 
expressãofacial apropriada

Zwaigenbaumet. al., 2005; Dawson et. al., 2004; Werner et. al., 2000; Baranek, 1999

A Importânciado DiagnósticoPrecoce

IndicadoresPrecoces: 7-12 meses

ü

ü
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CRIANÇAS TÍPICAS

üComunicação
(receptiva/expressiva)

 

Maiorincidênciade “faz-de-conta”
 

ExibemAtençãoCompartilhada Faltade Empatia

CRIANÇAS AUTISTAS

Nãodemonstramjogoimaginativo

Ausênciade funçõespré-linguísticas 

(apontar)

AtençãoCompartilhadamuitolimitada

Dawson et. al., 2004; Kabotet. al., 2003; Robins et. al., 2001; Charmanet. al., 1997

A Importânciado DiagnósticoPrecoce

IndicadoresPrecoces: 13-14 meses

ü

ü

ü

ü

ü
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3.026 criançasentre 12 e 24 mesescompletaramo CSBS-DP (

350 revisadosporvideo-tape duranteumaamostrada criançase comunicandoe 
brincando

GrupoTEA: quemaistardereceberamdiagnósticode TEA 

GrupoAD( Atrasode Desenvolvimento) mas semTEA

GrupoDT: criançastípicas

Journalofautismanddevelopmentaldisorders, 34(5):473-93, 2004

Trêsgruposde 18 criançascada

Symbolic Behavior Scales Developmental Profile)
Communication and 

WETHERBYAmy; WOODSJuliann; ALLENLori ; CLEARYJulie; DICKINSONHolly; LORDCatherine

Indicadores Precoces de TEA 
no Segundo Ano de Vida

Escalade Comunicaçãoe ComportamentoSimbólico
linguagem

: Serve de “screening” em7 áreaspragmáticasde 

ü 

ü

ü
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SINAIS DE ALERTA – “RED FLAGS”

(1) Faltade “respostas”dentrodo contexto

(2) Faltade apontar

(3) Faltade vocalizarcom consoantes

(4) Faltade brincarcom umavariedadede brinquedos

WETHERBYAmy; WOODSJuliann; ALLENLori ; CLEARYJulie; DICKINSONHolly; LORDCatherine 
Journalofautismanddevelopmentaldisorders, 34(5):473-93, 2004

Diferenciavamsomentegruposde criançascom TEA das Típicas
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(1) Faltade estabelerolharadequadamente
(2) Faltade expressõesde prazerassociadoscom o olhar
(3) Faltade compartirinteresseouprazer
(4) Faltade respostaquandochamado
(5) Faltade coordenaçãodo olharcom expressãofacial, gestose sons 
(6) Faltade apontarparachamara atenção
(7) Prosódiapoucocomum
(8) Movimentosrepetitivos/posturasanormaisdo corpo(braços, mãos) 
(9) Movimentosrepetitivoscom objetos

Diferenciavamgrupode criançascom TEA dos demais(AD e DT)

WETHERBYAmy; WOODSJuliann; ALLENLori ; CLEARYJulie; DICKINSONHolly; LORDCatherine
Journalofautismanddevelopmentaldisorders, 34(5):473-93, 2004

SINAIS DE ALERTA – “RED FLAGS”
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Somenteas duasúltimasdistinguiramautistas 

de criançascom retardodo desenvolvimento
Osterling& Dawson, 1994; 1999

• 
• 
• 
•
 

•

Apontar
Mostrar
Olharpara outros 
Olharquandochamado

CaracterísticasquepodemdistinguirAutistasbaseadoem 
Vídeosfeitosemcasa aos12 meses

A Importânciado DiagnósticoPrecoce

à 
à 
à 
à
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Contatoe seguimentovisual atípico

Dificuldadesde se orientarquandochamadopelonome, de imitaçãoe 
de sorrisosocial

Déficitsde reatividade, interessesocial e comportamentosde orientação 
sensorial

Marcadoresde riscoaos12 mesesparaum 
diagnósticode autismoaos24 meses

A Importânciado DiagnósticoPrecoce

Zweigenbaumet al., 2005

ü

ü

ü
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Criancascujaatençãonãoficoumais“grudada” nãoreceberamdx de 
TEA

Períodosmaisprolongadosde fixaçãoa umaestímulocentral e faltade 
orientaçãoparaestímulosperiféricos

Receberamdx de TEA no ADOS aos24 meses

Criançascujaatençãovisual ficoumais“grudada” entre 

6 e 12 meses

Habilidadede desengajara atençãovisual aos12 mesesfoipreditiva 
dos escoresno ADOS aos24 meses( P < 0.05, n = 27).

Desengajamentoda AtençãoVisual

Zweigenbaumet al., 2005

A Importânciado DiagnósticoPrecoce
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DéficitsSociais, emgeral, atéos24 meses

Déficitsde Comunicação, emgeral, atéos24 meses

üRepertórioRestritode Interessespodenãoseraparenteatéos36 
meses

ü

ü

Lord, 1995; Stone, Lee, Ashford, Brissie, Hepburn, Coonrod, & Weiss, 1999

Quandoas característicasde TEA se tornammaisaparentes?

A Importânciado DiagnósticoPrecoce
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üQualquerperdade linguagemouhabilidadessociaisemqualqueridade

IndicaçõesAbsolutasparareferirimediatamentea uma
avaliaçãomaisdetalhada:

üAusênciade balbuciaraos12 meses

üAusênciade gestosaos12 meses(apontar, abanar)

üAusênciadas primeiraspalavrasaos16 meses

üAusênciade combinaçõesde 2 palavrasespontâneamente(não-ecolálicas) aos24 
meses

Child Neurology Society and American Academy of
Neurology(Filipek, Accardo, Baranek, et al., 1999)

ParâmetrosPráticosparaScreening 
e Diagnósticodo EspectroAutista
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Marcus Autism Center is an affiliate of Children’s Healthcare of Atlanta ©2006 Children’s Healthcare of Atlanta, Inc. All rights reserved

Intervençõesprecocestem um impactoprofundosob o cérebroem 
desenvolvimento…

…tornandofundamental a detecçãode riscosde TEA emperíodosmuitoiniciais
do desenvolvimento
Intervençõestem o maiorimpactoquandoiniciadasantes dos 3 anos…. 

Mas….. 80% das criançasnãosãodiagnosticadastãoprecocementequantoseria
o ideal 

CDC, 2009; Filipek, Accardo, Baraneket al., 1999; NRC, 2001; USDOE, 2011

O que aprendemoscom pesquisade qualidadeemTEA?
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Bailey J, GhaiS & Ramsay G. J Acoustical SocAm. 140(4):3466, 2016. Paul,Ret al. J Child Psychol Psychiatry; 52(5): 588–598, 
2011.Patten E et al. J Autism Dev Dis 44 (10) pp 2413–2428, 2014. Northrup J & Iverson J.Infancy; 20 (5) September–October 
2015, pp 523–547

Meses desde o nascimento

Gravaçõesda “fala” da criançaemambientenatural (casa)

■ 

■

Estudopiloto:4lactentesdebaixoriscoe4dealtorisco. 

Gravaçõesmensaisde1diainteiro,todososmeses, 

entreos2eos24mesesdeidade(>1200horasdegravação)
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Frequênciade vocalizaçõese turnosde conversação

mas
Diminuiçãoda frequênciade turnosde conversaçãoa 
partirdos 9 mesesemcriançasde alto riscopara TEA

Bailey J, GhaiS & Ramsay G. J Acoustical SocAm. 140(4):3466, 2016. Paul,Ret al. J Child Psychol Psychiatry; 
52(5): 588–598, 2011.Patten E et al. J Autism Dev Dis 44 (10) pp 2413–2428, 2014. Northrup J & Iverson 
J.Infancy; 20 (5) September–October 2015, pp 523–547

Pequenadiferençanafrequênciade vocalizaçõesemlactentes; 
Nãohouvediferençanafrequênciade vocalizaçãonaidade 
adulta; 
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Idade(meses)

Perfisde desenvolvimentopara Amplitude eeFreqênciade Modulação

LR-TDx 
HR- 
ASD

Bailey J, GhaiS & Ramsay G. J Acoustical SocAm. 140(4):3466, 2016. Paul,Ret al. J Child Psychol 
Psychiatry; 52(5): 588–598, 2011.Patten E et al. J Autism Dev Dis 44 (10) pp 2413–2428, 2014. Northrup 

J & Iverson J.Infancy; 20 (5) September–October 2015, pp 523–547

Amplitude e frequênciade modulaçãodiminuidas, a partirdo 1o. ano 
de vida, emcriançasde Alto Riscoversus de BaixoRiscopara TEA

Amplitude e frequênciade modulação

X 
S
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ØOrganismosbiológicos, incluindolactentes, evoluememumaescalade tempo de 
desenvolvimentoque emerge de forma dinâmicaatravésda interaçãoentre o 
organismoe o seumeioambiente
ØResultadosdesseestudopilotojáestãomostrandodiferençassignificativasde 

desenvolvimentono comportamentovocal dentrodos primeirosdoisanosde vida
 

Novo Estudo:

Ø330 criançasacompanhadaslongitudinalmentedos 0-36 meses

Ø135 lactentesirmãos, 50 baixaCSE, 50 controlestípicos 

ØGravaçõesemintervalosmensaiscom caracterizaçõescompletasaos24 e 36 meses

Bailey J, GhaiS & Ramsay G. J Acoustical SocAm. 140(4):3466, 2016. Paul,Ret al. J Child Psychol Psychiatry; 52(5): 588– 
598, 2011.Patten E et al. J Autism Dev Dis 44 (10) pp 2413–2428, 2014. Northrup J & Iverson J.Infancy; 20 (5) September– 
October 2015, pp 523–547

Conclusões:
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Archives of General Psychiatry.

Padrõesde fixaçãovisual a aproximaçãodo cuidador

Eyes Mouth Body Object 
Region of Fixation

Jones, Carr, Klin(2008). 65(8):946-54.

Você não pode copiar, r
eproduzir, d

istrib
uir, p

ublicar, e
xibir,

executar, m
odific

ar, c
riar tr

abalhos  derivados, tr
ansmitir

 ou

explorar d
e qualquer fo

rm
a desse conteúdo.



Olhandopara um rosto... mas vendopropriedadesfísicas?

HÁ 50 ANOS PREPARANDO O FUTUROABENEPI 2017 -



Deficit.»ineyecontacthavebeenahalLmarkofautism"sincedie 
condition”*initialdescription*.Theyaxediedwidelya»adiagnosticfeature* 

andfigureprominentlyinclinicalinstrument»'-;however,theearlyonselofthese 
ddicitsha.»notbeenknown.HereHtshowinaprospectivelongitudinalstudy 

thatinfantslaterdiagnosedwithautismsptxlrumdisorders(ASDsIexJiibtLmean 
decLineineyefixa-tionwiLhinthefirst2tu6monthsufLite,apatternnut 

observedininfantswliodonotdevelopASD.TheseobservationsmarkLbc 
earliestknownindicatorsufsocialdisabilityininfancy,butalsofalsifyaprior 

hypothesis:inLhefirstmonthsoflife,Lbisbasicmechanismofsocialadaptive 
action—eyeLooking—isnotimmediatelydiminishedininfantslaterdiagnosed 
soilsASD-,instead,evelook-[3]ingseemsLobeginatnormativeLevelspriorto 
decline.TheLimingofdecLinehighlightsanarrowdevelopmentalwinduwand

revealsLhetilearlyderailmentofprocessesLhaLwoaidotherwisehaveakey
ruleincanalizingtypicalsocialdevelopment.l:inally>Lheobservationofthis
declineineyeLocation—raLlserLlianuutriglsLabsence—offersapromising
opportunityfurearlyinterventionLhaLcouldbuildontheapparentpreservation
ofmechanismssubservingreflexiveinitialorientationtowardstheeyes.

Autism Spectrum Disorders (ASDs) affect approximately 1 in every

Datawerecollectedat10timepoints:atmonths2,3,1,5,6.9.12,15,IS 
and2-1.Westudied110iufaritSvenrolledasrisk-basedcohorts:n—59 

athigh-riskforASDHullsiblingsofachildwithASD*)andn-51at 
low-risk(widiuulfirst-,second-ordurd-degreerelativeswithASDJ. 

Diagnosticstatuswasascertainedat36niunÜLs.lordetailsonstudy 
design,clinicalcharacterisationofparticipants,andexperimental

procedures,seeMetiiodsandSupplementary1idumiutiun.
Ofthehi^i-riskiiifanLs.12metcriteriafurASD-'1(IDmales,2 

females!„indicatingaconversionrateof203%v.Onechildfromthe 
Low-riskcohortwasalsodiagnosedwiLhASD.Giventhesmallnumber 

ufgirlsintileASDgroups,weconstrainedcurrentanalyseslomalesonly,
11ASD(10fromthehigh-riskcohortand1fromthelow-risk!,and25
IvpicalLydeveloping(aLlfromdieLow-riskcohort!.

Ateachtestingsession,infantsviewedscenesufnaturalisticcaregiver
interaction(l:igla,b|whiletheirvisualscanningwasmeasuredwitheye-
trackingequipment.The36typicallydevelopingandASDchildrenviewed
238-4trialsofvideoscenes.

Cunlrulcomparisonstestedforbetween-group1differencesinattention
tuLaskandcompletionofprocedures.Dunewerenobelween-gruup
differencesindurationofdatacollectedperchild(typicallydeveloping-
71.25(27J66|min,ASD-6-4.16!30.77*1mill,dategiven

Attention to eyes is present but in decline in
2-6-month-old infants later diagnosed with autism
Warren Jones1"-'' k Ami Klin1"-'"'

International weekly journal of science
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Data were collected at 10 time points: at months 2, 3, 4
18 and 24. We studied 110 infants, enrolled as risk-bas
n 5 59 at high-risk for ASD (full siblings of a child with AS
n551 at low-risk (without first-, second- or third-degree
with ASD). Diagnostic status was ascertained at 36 mon
on study design, clinical characterization of participants
mental procedures, see Methods and Supplementary In
Ofthehigh-riskinfAaSnDts,12metcriteriaforASD20(10mT
dindi1c0a0tingaconversionrateof20.3e%1090.Onechildf
coho8r0twasalsodiagnosedwithASD.G80iventhesmalln
inth6e0ASDgroup,weconstrainedcurr60entanalysestom
ASD40(10fromthehigh-riskcohortan4d01fromthelow-ri
typic2a0llydeveloping(allfromthelow-r20iskcohort).
At0eac2h34t5e6stin9g1s2es1s5io1n8,infa2n4tsviewe0

100100Bodygiver interaction (Fig. 1a, b) while their visual scanning w
8080
witheye-trackingequipment.The36typicallydeve
6060

children viewed 2,384 trials of video scenes.
4040

Control comparisons tested for between-group differen
2020

tiontotas2k3an4d5co6mpletio9nofprocedures.T

Deficits in eye contact have been a hallmark of autism1,2 since the
condition’s initial description3. They are cited widely as a diagnostic
feature4 and figure prominently in clinical instruments5; however,
the early onset of these deficits has not been known. Here we show in
a prospective longitudinal study that infants later diagnosed with
autism spectrum disorders (ASDs) exhibit mean decline in eye fixa-
tion from 2 to 6 months of age, a pattern not observed in infants who
do not develop ASD. These observations mark the earliest known
indicators of social disability in infancy, but also falsify a prior
hypothesis: in the first months of life, this basic mechanism of social
adaptive action—eye looking—is not immediately diminished in
infants later diagnosed with ASD; instead, eye looking appears to
begin at normative levels prior to decline. The timing of decline
highlights a narrow developmental window and reveals the early
derailmentofprocessesthatwouldotherwisehaveakeyroBleodiyn
canalizingtypicalsocialdevelopment.Finally,theobservatioOnbjeocft
this decline in eye fixation—rather than outright absence—offers a
promi
2sin3g4op5p6ortunit9yfore1a2rlyin1t5erven1t8ionthatcou2ld4buildon
the apparent preservation of mechanisms subserving reflexive ini-
tialorientationtowardstheeAygee s(m onths)
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a)Functional Principal Component Analysis (FPCA) was used to extract growth curve components explaining variance in trajectory shape about the 
population mean, (a) Population mean for fixation to eyes in children with ASD (red line) plotted with lines indicating direction of individual 
trajectories having positive principal component one (PCI) scores (line marked by plus signs) or negative PCI scores (line marked by minus signs) 

b)b) Outcome levels of social disability (as measured by ADOS Social-Affect) as a function of decline in eye fixation (measured as eyes PCI score)

Extended Data Figure 1. In infants later diagnosed with ASD, decline in eye fixation during the first 2 years is
significantly associated with outcome levels of symptom severity

DeclínionaFixaçãoOcular PredizSeveridadedo Prognóstico

Jones W & KlinA. Nature: 504; 427-31, 2013









Neutral voice versus sad voice group differences. Representation on an age-appropriate infant template (Sanchez et al., 
2012) of the between group differences in neutral voice versus sad voice contrast. Significant clusters with responses to 
sad voices stronger than to neutral voices are represented in cyan; significant clusters where response to neutral
voice > sad voice are represented in blue. (a) Three-dimensional rendering of the group differences. (b) Results on slices 
of the same template. See also Table 2.

While naturally asleep, infants were presented with three categories of
adult non-speech: emotionally neutral (yawning, sneezing or 
coughing), emotionally positive (laughter), and emotionally negative 
(crying) sounds 

Infants also presented with non-vocal familiar environmental sounds 
(toys and running water, hereafter referred as non voice)
Infants in LR group: significantly stronger responses to neutral voice 
condition vs non voice condition), bilaterally in the superior and middle 
temporal gyrus, superior and middle frontal gyrus and in the right 
cingulate gyrus
By contrast, infants in the HR group preferentially activated to neutral 
voice over the non voice condition only in the right inferior parietal 
lobule
In the analyses of sensitivity to sad affect in voice (sad voice > neutral 
voice), LR infants with > activation x HR infants to sad vocal sounds in 
the right fusiform gyrus and left hippocampus 
HR infants did not activate more than the LR in any brain region 

Neutral voice greater than non voice contrast. Representation on an age-appropriate infant template (Sanchez, Richards, &
Almli, 2012) of the neutral voice greater than non voice condition contrast. (a) Low risk group, (b) high risk group, (c, d)
group differences in the condition contrast; (L) left hemisphere, and (R) right hemisphere. See also Supplementary Tables

Atypical processing of voice sounds in infants at risk for autism spectrum disorder
Anna Blasi,a,b,
∗Sarah Lloyd-Fox,aVaheshtaSethna,bMichael J. Brammer,bEvelyne Mercure,cLynne Murray,d,eSteven C.R. Williams,b,fAndrew Simmons,b,fDeclan G.M. 

33 criançasentre 4 e 7 mesesde idade 
15 Alto Risco(irmãocom TEA)
18 BaixoRisco(semHxFam de TEA)
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Marcel Adam Just1*, Vladimir L. Cherkassky1, Augusto Buchweitz 
Keller1, Tom M. Mitchell2

, Timothy A.

Brain imaging studies show that people with 
ASD lack a brain representation of“self”

Social interactions, like hugging others or being 
hugged, are facts about the external world but 
not ones they experience in relation to 
themselves and toothers.

Identifying Autism from Neural 
Representations of Social Interactions: 
Neurocognitive Markers of Autism
1,3

PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0113879

1. Department of Psychology and Center for Cognitive Brain Imaging, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, 
Pennsylvania, United States of America, 2. Machine Learning Department, Carnegie Mellon University, 
Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America, 3. Brain Institute of Rio Grande do Sul (InsCer/RS), 
Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil

December 2, 2014
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O ObjetivoseriacriarTabelasGráficasde 
DesenvolvimentoNormal do EngajamentoSocial

* O desafioétransformara tecnologiaque jáexisteemum 
instrumentomédicoútile VIÁVEL.

■ 
■

EngajamentoSocialVisual 
EngajamentoSocialVocal
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Desenvolvimento
anormaldo 

circuitoneural e 
síndromeautista

Desenvolvimento
anormaldo 

circuitoneural e 
síndromeautista

Desenvolvimento 
mais típico do 

circuito neural e 
redução da 

síndrome autista

Genes de 
suscetibilidade
Outros fatores 

de riscos

Genes de 
suscetibilidade
Outros fatores 

de riscos

Genes de 
suscetibilidade 
Outros fatores 

de riscos

Adaptado de Geraldine Dawson, 
Develop and Psycopathol, 2008

Alteraçãode 
padrõesde 

interaçãoentre a 
criançae o 
ambiente

Alteraçãode 
padrõesde 

interaçãoentre a 
criançae o 
ambiente

Adaptaçãode 
padrõesde 

interaçãoentre a 
criançae o 
ambiente

Fatores de Risco

Intervenção

Processosde Risco Resultado

TEA: Importânciadas IntervençõesPrecoces



Triagemuniversal de comunidadesutilizandoescalasde baixocusto 

Detecçãoprecoceàintervençãoprecoceàmelhoresresultadospara todos

(crianças, famílias, comunidade, orgãosresponsáveisporSaúdee Educação

àPaís) 

Prevençãoouatenuaçãoda deficiênciaintelectualemTEA

Ø

Ø

Ø

Oportunidadesde AplicaçãoTerapêutica
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Como podemosalcançar20-25 horas 

porsemanade atividades

(“terapêuticas”) nasquaisa criançacom 

TEA estáativamenteengajadada forma 

maisprodutivae ematividades 

significativas?

FAMÍLIA

Profissionais 
de Saúde

MÉDICOS

Oportunidadesde AplicaçãoTerapêutica
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Modelare 
Expandiro 

Brincar
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Linguagem

Componentes
Básicosde 

Métodosde 
Intervenção 
Eficazesem

Pré-escolares

Aquisiçãode novas 
habilidades

Generalização
Reforçoa 

comportamentos
positivos

Comunicação
Social 

Functional & 
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“Modelling”
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