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Introducao: O Transtorno do Espectro Autista é caracterizado por comprometimentos na comunicação e interação social, padrões
restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. As dificuldades de compreensão nesses indivíduos, em relação às
instruções fornecidas nos diversos instrumentos avaliativos, podem impactar nas pontuações padronizadas das escalas.

Objetivos: Comparar os resultados de avaliação pelo protocolo tradicional da bateria de testes MABC-2 com um protocolo acrescido de
imagens para apoio visual dos testes da mesma bateria nos escores finais de desempenho de crianças e adolescentes com TEA.

Método: Participaram do estudo 18 indivíduos (17 meninos e 01 menina) com idade entre 11 e 16 anos, com diagnóstico médico de
TEA frequentadores de uma escola de referência no atendimento a essas pessoas. Os participantes foram avaliados em relação ao seu
desempenho cognitivo (QI) para melhora caracterização do grupo estudado. Posteriormente foram convidados a realizar as tarefas de
habilidades motoras utilizando-se a bateria de testes MABC-2 com o protocolo tradicional (P-TR) descrito em seu manual, que utiliza
comandos verbais e demonstração para a descrição das atividades a serem realizadas. Após três semanas, aos participantes foram
reavaliados utilizando-se o protocolo adaptado com cartões de imagem (P-CI) retirados do próprio manual da escala e confeccionados
pelo pesquisador como recurso para descrição das atividades. Esse estudo foi aprovado junto ao comitê de ética da universidade com o
parecer nº 1.717.700.

Resultados: Para análise dos protocolos (P-TR/P-CI) foi realizado o Teste de Wilcoxon para uma amostra. Em relação ao teste de
cognição (QI) ficou evidenciado que o grupo obteve uma média de 72,40% o que é considerado um índice limítrofe para deficiência
intelectual. Em relação à avaliação motora os resultados indicam que os indivíduos com TEA se beneficiaram do protocolo P-CI quando
comparado ao protocolo P-TR em relação a todas as habilidades avaliadas (Destreza Manual Z= -,154, Habilidades com bola Z= -1,885,
Equilíbrio Z= -1,074, Desempenho Global Z= -2,206).

Conclusão: Os resultados sugerem que o suporte visual pode ser introduzido ao protocolo de avaliação da escala MABC-2 quando
utilizada em indivíduos com TEA, considerando os benefícios desses suportes nas avaliações e na prática educacional ampliando as
possibilidades de recursos para as avaliações com esses indivíduos."
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