
AGENDA CURSO EM ADOS 2

Esta proposta será ditada pela Dra. Ellen Hanson

• O curso será realizado nos dias 29, 30 e 31 de março 2023

• A duração do curso é das 10h às 17:00h

• A modalidade é ao vivo por Zoom

Agenda: horários estimados, podendo variar de acordo com o
desenvolvimento do curso

Dia 1-  Módulos 3 e 4 do ADOS-2

10:00 Entrada para Zoom.

● Introdução a ADOS-2
● Introdução aos Módulos 3 e 4

11:45 - 12:00 Pausa

● Gestão dos módulos 3 e 4
● Pontuação independente da administração

13:30 - 14:30 Pausa

● Discussão de Gestão e pontuação

16:15 – 16:30 Pausa

● Continuar a discussão sobre administração e pontuação (se
necessário). Revisão e discussão dos módulos 3 e 4

17:00/17:30 Fim do curso



Dia 2: - Módulos 1 e 2 do ADOS-2

10:00 Entrada para Zoom.

● Introdução aos módulos 1 e 2

11:15 - 11:30 Pausa

● Administração do Módulo 1 e 2
● Pontuação independente da administração

13:30 - 14:30 Pausa

● Discussão de Gestão e pontuação

16:15 – 16:30 Pausa

● Discussão sobre administração e pontuação (se necessário).
Revisão e discussão dos módulos 1 e 2

17:00/17:30 Fim do curso

Día 3: - Módulo para crianças pequenas ADOS-2

10:00 Entrada para Zoom.

● Introdução ao Módulo T
● Breve panorama das tarefas do módulo para crianças pequenas

11:15 - 11:30 Pausa

● Gestão do módulo para crianças pequenas
● Pontuação independente da administração

13:00 - 14:00 Pausa

● Discussão de Gestão e pontuação

16:15 – 16:30 Pausa

● Conversa de quebra curta da psicometria do módulo ADOS-2 para crianças
pequenas. Uso clínico adequado do módulo para crianças pequenas

17:00/17:30 Fim do curso



A formadora:

A Dra. Ellen Hanson é a diretora do Programa de Desenvolvimento de
Distúrbios do Desenvolvimento Neurológico. Ela é uma psicóloga do
desenvolvimento licenciada, especialista comportamental e pesquisadora. Ela é
especialista no diagnóstico e tratamento de crianças com deficiências
significativas de desenvolvimento. Dentro desta área, também tem interesse
específico em crianças com transtorno do espectro autista (TEA), com quem
trabalhou por mais de 20 anos.

A Dra. Hanson viaja nacional e internacionalmente para treinar profissionais no
uso de medidas de fenotipagem, ferramentas de avaliação do desenvolvimento e
intervenções comportamentais para uso clínico e de pesquisa com crianças. A
Dra. Hanson desenvolveu e dirigiu vários programas no Children's Hospital
Boston, incluindo grandes estudos envolvendo indivíduos com TEA e distúrbios
relacionados; programas de aprimoramento de habilidades sociais e programas
educacionais para pais. Além disso, ela desenvolveu um programa de
treinamento de graduação na Children's para alunos interessados em seguir
carreira como futuros especialistas em deficiência de desenvolvimento.

Publicações:

Questionário de Comportamento e Interesses Sensoriais: Validação em uma
amostra de crianças com transtorno do espectro do autismo e outras
deficiências de desenvolvimento. Res Dev Disabil. janeiro de 2016; 48:160-75.

O fenótipo cognitivo e comportamental da deleção 16p11.2 em uma população
clinicamente verificada. Psiquiatria Biol. 01 de maio de 2015; 77(9):785-93.

Breve relatório: prevalência de transtorno de déficit de atenção/hiperatividade
entre indivíduos com transtorno do espectro autista. J Autismo Dev Disord.
junho de 2013; 43(6):1459-64.

Um estudo piloto para melhorar a adesão à punção venosa em crianças e
adolescentes com transtornos do espectro do autismo. J Dev Behav Pediatr.
setembro de 2011; 32(7):521-5.

Uso de medicina complementar e alternativa entre crianças diagnosticadas com
transtorno do espectro do autismo. J Autismo Dev Disord. abril de 2007;
37(4):628-36.



Importante:

• Tradução em português durante todo o curso

• O manual e um protocolo para cada módulo estão incluídos (em espanhol).
Será enviado para leitura prévia (os portes de envio ficarão a cargo de cada
participante)


