
Orientações 
aos Familiares 
ou Responsáveis
Caro familiar ou responsável, esteja bem.

É de consenso comum na comunidade científica e da pessoa autista, que 
ferramentas de apoio visual, previsibilidade e organização de passo a passo, 
de uma situação a ser vivenciada por pessoas com TEA é grande aliada na 
promoção de aquisição de habilidades, no aprendizado de um 
comportamento, assim como promovem uma melhor aprendizagem de 
noção temporal.  

Partindo desse princípio trazemos a vocês uma Ferramenta de Apoio Visual, 
desenvolvida por mim, Adriana Godoy e Neimer Gianvechio, idealizadores do 
Autismo projeto Integrar, reconhecida por Desenhos Roteirizados. 
Inspirados em estratégias de aprendizagem assertivas de desenvolvimento 
de habilidades para pessoas com dificuldades de comunicação, tais como 
Histórias Sociais™, TEACCH™, PECs™, essa Ferramenta de Apoio Visual, com 
técnicas de roteirização de quadrinhos, tem o objetivo de através de uma 
História Em Quadrinhos (HQs) simples, organizado e realista, dar uma 
previsibilidade do que a criança irá vivenciar, com o objetivo de minimizar, 
inseguranças, ansiedades e medo de uma situação pouco, nunca usual ou 
experimentada pela criança, com a qual ela precisa passar, bem como 
também demonstrar de forma simples a “modelação” de comportamento 
numa situação de vivência social. 

Numa iniciativa pioneira e inédita do Laboratório Fleury, trazemos aqui 
Desenhos Roteirizados específicos para procedimentos médicos 
geralmente habituais. “Nosso objetivo central é passar de forma lúdica, numa 
linguagem mais acessível o possível a cena dramática, ou o que é mais crítico 
e imprescindível na realização de um procedimento médico- Leila Bagaiolo, 
Grupo Gradual”. “Nosso intuito é ajudar a criança a superar medos, 
ansiedades, mostrando a ela de forma mais concreta, que ela ao final 
consegue superar uma situação de possível desconforto. Onde, além de 

visualizar oque irá ocorrer, demonstramos  nas cenas, o importante 
acolhimento emocional dos personagens adultos envolvidos - 
Adriana Godoy / Autismo Projeto Integrar.  

Os “Desenhos Roteirizados Para Procedimentos Médicos” foram 
construídos em parceira com o Grupo Gradual (SP) e TEAMM (Centro de 
Referência em Autismo, Ambulatório de Cognição Social da UNIFESP - 
Universidade Federal de São Paulo), com base nas informações e orientações 
dos procedimentos de enfermagem praticados pelo Laboratório Fleury, 
seguindo seu padrão de protocolo. Dessa forma, esperamos aqui contribuir 
para uma melhor experiência e apoio à sua família.

Indicamos abaixo nossa sugestão de utilização do Desenho Roteirizado: 

1. Faça a impressão e plastifique, em A4 ou A3. Caso o Desenho Roteirizado 
tenha mais de 8 quadros, sugerimos impressão em A3. 

2. Coloque a data do exame com uma etiqueta, no local indicado no Desenho 
Roteirizado, para não precisar fazer outra impressão numa eventual nova 
utilização. 

3. Demonstrar num calendário à parte, o dia do exame a ser realizado.

4. Com a criança, dia a dia, fazer a leitura do Desenho Roteirizado específico 
e após a leitura demonstrar num calendário à parte os dias faltantes para sua 
realização. 

5. No dia do exame leve consigo o Desenho Roteirizado específico para que a 
criança possa, se lhe der conforto, acompanhar o passo a passo do exame que 
será feito e saber que apesar de um possível desconforto o exame acabará. 

6. Se possível assista vídeos de demonstração dos procedimentos médicos 
junto com as crianças, sempre em situações leves e de superação. 
(Preferencialmente os vídeos disponibilizados pelo Laboratório Fleury)

7. Ao findar o exame, após parabenizar sua conquista e superação, ofereça 
para criança, algo concreto, que ela goste muito e que para criança seja a 
celebração de um desafio superado. Podemos oferecer algo que ela goste 
muito, mas nem sempre tem acesso. Algo simples como um brinquedo, um 
alimento, um jogo eletrônico.

Por fim esperamos trazer a vocês uma melhor experiência na condução dos 
procedimentos médicos que nossas crianças necessitam realizar. 

Cordialmente, 

Adriana G. 
Mãe de um adolescente com TEA, idealizadora dos Desenhos Roteirizados e 
organizadora dos Desenhos Roteirizados para Procedimentos Médicos do 
Laboratório Fleury.
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