
Tipo de acompanhamento necessário para as possíveis complicações e perturbações do desenvolvimento associadas à ET, ao longo das 
diversas faixas etárias (Traduzido e adaptado de Vries et al., 2005). 

Faixa etária Objetivos gerais da avaliação Areas gerais a avaliar 
Áreas de interesse 

particular 

Problemas de comportamento 

e aprendizagem principais 

0 aos 12 meses 
Avaliação inicial e monitorização 

regular do desenvolvimento 

Avaliação padronizada do 

desenvolvimento infantil 

Impacto das crises iniciais e 

seu tratamento 
 

1 ano aos 2 anos e 

11 meses 

Identificar atraso ou perturbação 

do desenvolvimento 

Capacidade cognitiva global e 

comportamento adaptativo: capacidades 

motoras grossas e finas e capacidade de 

socialização/Comunicação 

Contato ocular e atenção 
PEA, problemas do sono graves 

e surtos graves de agressividade 

3 aos 6 anos 

Avaliação do perfil cognitivo e 

comportamental para adequação 

de programas escolares 

Capacidade cognitiva global e 

habilidades cognitivas específicas: 

linguagem recetiva e expressiva, 

capacidade de comunicação social, 

capacidades de atenção executiva, 

visuo-espaciais e motoras 

Perfil irregular de habilidades 

Linguagem expressiva pobre 

interação social pobre 

Pobre regulação das 

emoções, impulsividade 

PEA 

PHDA e perturbações associadas 

Problemas com os pares 

Problemas agressivos 

Competência visuo-espacial 

Competência motora 
Fraca coordenação bilateral 

6 aos 8 anos 

Monitorizar a capacidade da 

criança para um percurso escolar 

de adequado 

Capacidades cognitivas globais 

Melhor altura para 

estabelecer uma linha de 

base para avaliar quando as 

capacidades cognitivas 

especificas e o desempenho 

escolar são discrepantes 

com as capacidades 

intelectuais globais 

 

Dificuldades de Aprendizagem 

Específicas (leitura, escrita, 

ortografia e matemática) 

PHDA e perturbações associadas 

Problemas com os pares 

Comportamentos Agressivos 
Capacidades cognitivas específicas: 

-linguagem receptiva e expressiva 

Linguagem expressiva e 

recuperação da palavra em 

défice 

Capacidade social e de comunicação 

Memória 

Função executiva da atenção 

Dificuldades em memorizar 

Atenção selectiva e 

perturbações na atenção 

sustentada 



Capacidade visuoespacial 

Capacidades motoras 
 

9 aos 12 anos 

Reavaliação das capacidades 

especificas da criança, assim 

como das suas dificuldades de 

aprendizagem e de 

comportamento 

Capacidade cognitiva global 

Capacidades cognitivas especificas: 

-Linguagem expressiva e receptiva 

 

PEA 

Problemas com os pares 

Dificuldades na aprendizagens 

escolares (leitura, escrita, 

ortografia e matemática) 

 

-Capacidades de comunicação e 

interação 

Défice leve nas interacções 

sociais e interesses restritos 

-Défices na memória a curto 

prazo e episódica 

-Função executiva da atenção 

Dificuldades no planeamento 

e organização de diversas 

tarefas 

13 aos 16 anos 

Determinar as necessidades 

individuais e o apoio necessário 

para a transição para a vida 

adulta 

Capacidade cognitiva global 

Capacidades cognitivas específicas: 

-Função executiva da atenção 

-Conhecimento de áreas fortes e fracas 

-Comportamento adaptativo e AVD’s 

Dificuldade em expressar 

opinião e tomar decisões 

Perturbações de ansiedade e 

depressão 

Problemas com os pares 

18 ou mais anos 

Adultos com diagnóstico recente: 

avaliar capacidades cognitivas, 

traçar perfil comportamental e 

profissional, determinando-se 

necessidades bio-psico-sociais 

Capacidades cognitivas globais 

Capacidades Cognitivas Específicas: 
 

Perturbações da ansiedade e 

depressão 

Epilepsia relacionada com 

perturbações psicóticas 
-Função executiva da atenção 

-Memória 

-Dificuldade nas 

competências de integração 

Problemas na memória de 

trabalho e episódica 

18 anos ou mais 

(acompanhamento) 

-Vigiar o potencial aparecimento 

de problemas psiquiátricos ou 

mudança nas dificuldades 

cognitivas e comportamentais 

Adultos dependentes: 

Revisão anual das necessidades de 

cuidado e apoio social 

Prestar especial atenção às 

alterações nas capacidades 

cognitivas e do 

comportamento 
Perturbações da ansiedade e 

depressão 

Epilepsia relacionada com 

perturbações psicóticas 

Adultos independentes: 

Acompanhamento vocacional, 

aconselhamento genético e analisar se 

surgem problemas 

Prestar especial atenção às 

alterações nas capacidades 

cognitivas, comportamentais 

e do desempenho 

profissional 

 


