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O soño e o funcionamento da escola en adolescentes con TEA
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Introdución
Os problemas de soño son comúns en adolescentes con TEA ( Cortesi et ao.,
2010), con porcentaxes reportadas de ata o 88% ( Hodge et ao., 2014). Mentres que un
número crecente de estudos mostran que os problemas de soño durante a adolescencia
teñen un impacto importante no funcionamento (escolar) dos adolescentes cun
desenvolvemento típico (por exemplo, Curcio et ao., 2006), a relación entre os
problemas de soño e o funcionamento (escolar) en adolescentes con TEA aínda non
está clara. A maioría dos estudos utilizaron medicións subxectivas do soño, que se sabe
que teñen unha fiabilidade deficiente en comparación coas medicións obxectivas do
soño. As medicións subxectivas do soño son importantes para establecer a calidade do
soño, con todo, as medicións obxectivas non poden ignorarse ( Goelema, 2018). Por
tanto, para identificar características relevantes das variables do soño en relación co
funcionamento (escolar), inclúense medicións obxectivas e subxectivas do soño. Con
medicións diarias durante un período de 3 semanas, 20 adolescentes con TEA e
problemas de soño foron avaliados con medidas autoinformadas de soño e
funcionamento (escolar). Pola mañá, os adolescentes completaron un diario do soño
(por exemplo, latencia do inicio do soño (SOL), número de espertares, tempo de vixilia
despois do inicio do soño ( WASO), tempo total de soño ( TST), actividades da noite
anterior e uso de medios electrónicos). Ao final de cada día completaron preguntas
sobre o seu funcionamento (escolar) (por exemplo, estado de ánimo, concentración,
fatiga). Un pai e unha mestra tamén completaron preguntas sobre o funcionamento dos
adolescentes. Ademais, en 10 adolescentes, o soño mediuse cun rastreador do soño (
Elan, Philips). Os datos foron analizados coa análise da rede, leste é un novo e
prometedora análise para establecer unha rede que represente as relacións (bordos) entre
as variables medidas directamente ( nodos), que poden ser realizadas a nivel individual
e grupal ( Costantini et ao., 2015). En total, a rede contén 17 nodos: TST, SOL,
WASO, número de espertares (medidos con Elan e auto-reportados), calidade do soño,
estado de ánimo, fatiga, tensión, concentración, uso de medios electrónicos e uso de
cafeína, exercicio físico e esforzo mental (auto-reportado). Realizáronse tres análise de
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rede separados cos mesmos 17 nodos (a nivel de grupo e individual): 1) aspectos do
soño e do funcionamento (escolar) medidos polos adolescentes, 2) aspectos do soño e
do funcionamento (escolar) medidos polos pais e 3) aspectos do soño e do
funcionamento (escolar) medidos polos profesores.
Resultados
Os resultados presentaranse na conferencia.

Discusión
O debate presentarase na conferencia.

Palabras crave: Problemas de soño

Número de póster: SAT02-65

Estado de epilepsia eléctrica durante o soño ( ESES): Un informe de
caso e experiencia familiar

Autores: Lorena Koštić, Osnovna skola 22. lipnja, Sisak, Sisak, Croatia

Introdución
A epilepsia é unha das afeccións comórbidas dos trastornos do espectro autista e
caracterízase como trastorno cerebral por unha predisposición duradeira a xerar
convulsións non provocadas que se repiten durante vinte e catro horas. As
investigacións indican que afecta ao 5-40% da poboación de persoas con trastornos do
espectro autista ( TEA). Os médicos buscan lecturas de electroencefalograma atípico (
aeEEG) para informar o diagnóstico. A práctica mostra que o EEG aplícase
principalmente durante o soño ás persoas con ( ASD). Esta é a mellor maneira de
recoñecer os patróns continuos de picos e ondas durante o soño de ondas lentas (
CSWS) e chámase estado eléctrico epiléptico durante o soño ( ESES). Algúns
investigadores indican que afecta ao 0,2-0,5% da epilepsia infantil (cuxa prevalencia é
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do 0,5-1% de toda a epilepsia). Diferentes tipos de convulsións prodúcense cando se ten
ESES (ausencia, parcial, mioclónica, tónico- clónica,...) e altera o funcionamento
neuropsicolóxico das persoas afectadas. Esta rara condición, afecta non só á persoa co
status senón tamén á súa familia. Por tanto, os obxectivos desta investigación foron
examinar o cambio na sintomatoloxía dos TEA e como afecta a calidade de vida da
familia.

Métodos
Este artigo informa sobre un caso dunha nena de 13 anos con TEA con ESES que
levou a cabo en xaneiro de 2019. Os datos recompiláronse mediante triangulación. Isto
significa que se utilizou máis dun método para recompilar datos.

En canto ao obxectivo de examinar o cambio da sintomatoloxía, recolleuse a
monitoraxe de varios expertos comparados o tempo antes e despois de ESES co fin de
entender os cambios neuropsicolóxicos e utilizouse a proba de "Avaliación das
habilidades básicas de linguaxe e aprendizaxe" para a avaliación das habilidades despois
de que ESES foi desenvolto. En canto ao exame do seu efecto na vida familiar,
entrevistouse á nai mediante entrevistas semiestructuradas.

Resultados
A epilepsia desenvolveuse aos 10 anos de idade, pero o ESES foi diagnosticado por
primeira vez despois de tres anos. Os datos mostran cambios no comportamento, a
comunicación, as capacidades intelectuais, motoras e lingüísticas. Debido ás
convulsións moi frecuentes durante o día e a noite, moitas actividades familiares
trasládanse á contorna familiar. A familia sente apoiada polos médicos clínicos, pero en
canto ao diagnóstico e tratamento, os resultados indican un apoio de atraso. Os
resultados confirman as dificultades que enfrontan os nenos e as súas familias con
enfermidades raras.

Discusión
Este estudo salienta a importancia do traballo médico e terapéutico dos nenos con
ESES.

Palabras clave: Epilepsia, Familia, Problemas de soño
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Número de póster: SAT02-71

A relación entre os problemas gastrointestinales, os trastornos do soño
e o comportamento adaptativo en nenos con trastornos do espectro
autista

Autores: Zofia Szapuova, Facultade de Medicina Universidade Comenius en
Bratislava, Instituto de fisioloxía, Bratislava, Eslovaquia. Ivan Belica, Instituto de
Fisioloxía, Facultade de Medicina Universidade Comenius, Bratislava, Eslovaquia.
Diana Filcikova, Universidade de Comenius, Bratislava, Eslovaquia. Mária
Vidosovicova, Universidade Comenius de Bratislava, Facultade de Medicina, Instituto
de Fisioloxía, Bratislava, Eslovaquia. Katarina Babinska, Universidade Comenius,
Facultade de Medicina, Bratislava, Eslovaquia. Daniela Ostatnikova, Facultade de
Medicina Universidade Comenius en Bratislava, Instituto de fisioloxía, Bratislava,
Eslovaquia
Introdución
Moitos nenos con trastorno do espectro autista ( TEA) sofren de síntomas médicos
comórbidos, incluíndo problemas gastrointestinales ( GI) e de soño. Estas condicións
poden afectar o comportamento adaptativo, que reflicte a capacidade dun individuo
para satisfacer as demandas da vida diaria. Por tanto, o obxectivo deste estudo foi
investigar os vínculos entre os trastornos gastrointestinales, as dificultades para durmir,
o comportamento adaptativo e a gravidade dos síntomas da CIA.

Métodos
Recompiláronse datos sobre as características demográficas, os síntomas
gastrointestinales, os trastornos do soño e os síntomas conductuales. Utilizáronse os
cuestionarios GI severity index, Children' s Sleep Habits Questionnaire ( CSHQ), e
a escala de comportamento adaptativo de Vineland ( VABS-3). Os síntomas da CIA
foron avaliados con ADI- R e ADOS-2.
Resultados
Os nenos con síntomas máis severos de TEA tiñan un funcionamento adaptativo
máis baixo. Os nenos con síntomas gastrointestinales máis graves e trastornos do soño
tiveron un menor rendemento na comunicación, as habilidades da vida diaria, a
comunicación social e a conduta problemática.
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Discusión
Unha mellor comprensión do impacto dos problemas gastrointestinales e do soño
no comportamento adaptativo dos nenos con TEA pode ser importante para aplicar un
enfoque terapéutico personalizado. Os autores declaran que non hai conﬂ, ict de
interese.

Palabras clave: Adaptación, Saúde xeral, Problemas de soño

Número de póster: SAT02-55

Asociacións entre a cognición e a depresión e a ansiedade no
trastornbo do espectro do autismo. Un estudo lonxitudinal

Autores: Cathriona Cantio, Unidade de Investigación de Psiquiatría de Nenos e
Adolescentes, Rexión do Sur de Dinamarca, Odense, Dinamarca. Niels Bilenberg,
Unidade de Investigación de Psiquiatría de Nenos e Adolescentes, Sur de Dinamarca,
Odense, Dinamarca. Jens Richardt Jepsen, Clinical Intervention and
Neuropsychiatric Schizophreania Research, Glostrup, Glostrup, DinamarcaSarah
White, Institute of Cognitive Neuroscience, Londres, Reino Unido

Introdución
A depresión e os trastornos de ansiedade obsérvanse moito máis en individuos con
trastornos do espectro autista ( TEA) que na poboación de fondo, e a prevalencia
estimada destes diagnósticos comórbidos nos TEA é de ata o 80%. Descoñécese por
que os individuos con TEA teñen unha maior prevalencia destes trastornos, pero tanto a
depresión como a ansiedade asociáronse coa sintomatoloxía da TEA, e é posible que
este maior risco proveña de causas, como as disfuncións cognitivas. Por tanto,
propuxémonos estudar estes problemas comórbidos nun deseño prospectivo, onde
examinamos as asociacións entre a depresión e a ansiedade, e as tres teorías cognitivas
máis prominentes de TEA, Teoría da Mente (TOM), Funcións Executivas (EF) e un
Rumbo de Procesamento Local ( LB). Ademais, investigáronse as correlacións coa
sintomatoloxía dos TEA.
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Métodos
Isto foi examinado nun grupo de 21 nenos de alto funcionamento ( CI>70) con TEA
e nun grupo de 30 nenos con desenvolvemento neurolóxico ( NTD). En dous puntos
temporais (10 anos na T1, 14 anos en T2), os nenos completaron unha batería de
tarefas de TOM e EF e os seus pais completaron cuestionarios sobre sintomatoloxía
autista e saúde mental.

Resultados
Atopamos fortes correlacións entre a comorbilidad dos pais e a sintomatoloxía dos
trastornos do espectro autista, aínda que moi poucas destas correlacións mantivéronse
nos grupos individualmente. Os síntomas observados clinicamente ( ADOS) e as
entrevistas cos pais ( ADI) da sintomatoloxía dos TEA apenas se correlacionaron cos
síntomas depresivos ou ansiosos. Unha relación xeral entre a Teoría da Mente (TOM) e
os síntomas de depresión e ansiedade foi atopada no Tempo 1 e a través do tempo, pero
non no tempo 2. De maneira interesante, aqueles individuos no grupo de TEA que
mostraron niveis persistentemente altos de ansiedade tiveron unha traxectoria diferente
de desempeño de TOM, a súa desempeño de TOM diminuíu, mentres que os individuos
con niveis persistentemente baixos de ansiedade melloraron a súa desempeño de TOM.

Discusión
Estes resultados indican que a ansiedade comórbida nos TEA afecta a capacidade
de compensar as discapacidades de TOM.

Palabras clave: Ansiedade, Cognición, Comorbilidades

Número de póster: SAT02-68

A noite é o momento máis difícil de ser. As experiencias de soño,
perspectivas e necesidades de adolescentes autistas
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Autores: Xeorxia Pavlopoulou, UNIVERSITY COLLEGE LONDRES ( UCL),
Londres, Reino Unido

Introdución
Este é o primeiro estudo en utilizar, unha versión modificada dunha metodoloxía
participativa, Photovoice, combinada coa tecnoloxía do soño ( actigrafía) e a
fenomenología para comprender a experiencia diaria dos adolescentes autistas e para
investigar as formas en que os diferentes tipos de ansiedade e os problemas sensoriais
contribúen ás dificultades de soño que experimentan os adolescentes autistas.

Métodos
Recrutáronse 36 adolescentes autistas, de 12 a 17 anos, de 4 cidades diferentes do
Reino Unido. Colleitouse información de fondo usando un número de probas
psicométricas incluíndo ansiedade, proliferación sensorial e severidade das escalas de
cualificación de autismo. Os adolescentes autistas involucráronse colleitando fotos e
datos do soño por si mesmos, determinando o contido dos datos, e analizando e
interpretando os datos que consisten nas súas observacións, experiencias e reflexións,
así como a forma en que negocian e constrúen a realidade a través das súas interaccións
cotiás nas súas contornas familiares. Os protocolos de fotovoz combináronse coa
Análise Fenomenológico Interpretativo.

Resultados
A análise do contido dirixido polos adolescentes identificou cinco categorías
principais: ansiedade relacionada coa escola (27.06%), uso de redes de videoxogos á
hora de deitarse (11.05 %), dificultades sensoriais (25.04 %), intereses especiais
(20.40%), rutinas de hixiene do soño (16%). A Análise Fenomenológico Interpretativo
identificou temas importantes. Xurdiron tres temas principais: (i) as dificultades
percibidas durante a noite na vida dos adolescentes, como a sobrecarga sensorial e a
ansiedade e incerteza no desempeño, (ii) a copia de estratexias que inclúen a lectura
nocturna como fonte de compañeirismo e intereses especiais para cultivar emocións
positivas durante a noite, (iii) a importancia dunha hixiene do soño ambiental
personalizada e única e de enfoques sensoriais.

Discusión
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Con este estudo movémonos/movémosnos máis aló da narrativa común de
considerar os problemas de soño como un déficit no repertorio conductual do
adolescente. Fomos os primeiros en obter testemuños persoais sobre o soño de forma
flexible e creativa, honrando aos autistas como expertos por experiencia. Ao longo das
entrevistas expresouse un forte sentido da importancia do factor "sentirse ben" durante o
día e un enfoque individualizado e sensible durante a noite. Dita información é
fundamental para o obxectivo de deseñar modelos de apoio do soño por parte dos
médicos.

Palabras clave: Ansiedade, problemas de soño

SIMPOSIO. SYMPO-11
AFECCIÓNS DO NEURODESARROLLO : CONDICIÓNS DE
SUPERPOSICIÓN E CO- OCURRENTES. Melatonina de liberación prolongada
para nenos e para o soño en nenos con trastornos do espectro autista: Implicacións
para o comportamento do neno e a calidade de vida do coidador

Autores: Carmen Schroder, Hospital Universitario de Estrasburgo, Estrasburgo,
Francia. Athanasios Maras, Academia Yulius, Dordrecht, Países Baixos. Beth A.
Malow, Centro Médico da Universidade de Vanderbilt, Nashville, Estados Unidos.
Robert L. Findling, Kennedy Krieger Institute/Johns Hopkins University, Baltimore,
Estados Unidos de América. Tali Nir, Tel Aviv, Israel. Nava Zisapel, Tel Aviv, Israel.
Paul Gringras, Evelina London Children' s Hospital, Londres, Reino Unido

Introdución
O insomnio é frecuente en nenos con trastorno do espectro autista ( TEA).
Recentemente informamos sobre a eficacia e seguridade do tratamento pediátrico con
melatonina de liberación prolongada ( PedPRM) (13 semanas) versus placebo, para o
soño en nenos con TEA e outros trastornos do desenvolvemento neurolóxico ( END).
Aquí informamos sobre o impacto deste tratamento no comportamento dos nenos e na
calidade de vida dos coidadores.
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Métodos
125 nenos (2-17.5 anos, 96.8% ASD, 3.2% síndrome de Smith- Magenis) foron
asignados ao azar (proporción 1:1), dobre cego, para recibir PedPRM (2/5mg) ou
placebo durante 13 semanas. Os resultados relacionados co neno incluíron o
Cuestionario de Fortaleza e Dificultades ( SDQ).

Os resultados relacionados cos coidadores incluíron a calidade de vida (OMS-5), o soño
(MSP) e a somnolencia diúrna ( ESS).

Resultados
Observouse unha melloría significativa na conduta de externalización con PedPRM
en comparación co tratamento con placebo ( p = 0,021), o 53,7% dos suxeitos tratados
con PedPRM versus o 27,6% dos tratados con placebo ( p = 0,008) tiveron mellorías
clinicamente relevantes. Ademais, houbo tendencias que mostraron un beneficio a favor
de PedPRM nas puntuacións totais de SDQ ( externalización e internalización das
condutas), impacto (angustia e deterioración xeral) e hiperactividade/atención. As
puntuacións da OMS-5 dos coidadores tamén melloraron con PedPRM versus placebo
( p = 0,010) e se correlacionaron co cambio no SDQ total ( p = 0,0005).

Discusión
O tratamento con PedPRM do insomnio en nenos e adolescentes con TEA alivia a
exacerbación relacionada co insomnio das dificultades de comportamento externas, en
particular a hiperactividade e a falta de atención, e mellora a calidade de vida dos
coidadores.

Palabras clave: Comportamento desafiante, calidade de vida, problemas de soño

Como afecta o fenotipo máis amplo do autismo a intervencións
mediadas polos pais para nenos con autismo?

Autores: Heather Moore, Universidade de Newcastle, Newcastle Upon Tyne, Reino
Unido. Andrew Pickles, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience,
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Londres, Reino Unido. Sarah Wigham, Universidade de Newcastle, Newcastle Upon
Tyne, Reino Unido. Jonathan Green, Universidade de Manchester, Manchester, Reino
Unido. Ann Lle Couteur, Universidade de Newcastle, Newcastle Upon Tyne, Reino
Unido. Jeremy Parr, Newcastle Upon Tyne, Reino Unido. Pact Consortium,
Manchester University, Manchester, Reino Unido

Introdución
O fenotipo de autismo máis amplo ( BAP) describe os trazos de limiar
subdiagnóstico do autismo que se atopan nos membros da familia das persoas autistas.
BAP inclúe dificultades na linguaxe, habilidades sociais e rixidez.
As intervencións mediadas polos pais poden beneficiar aos nenos autistas, pero moi
poucas investigacións investigaron como a PAB dos pais pode afectar os resultados. Un
pequeno estudo piloto ( n=18, Parr et ao., 2015) mostrou unha correlación negativa
significativa entre a PAB e a interacción nai-fillo despois da intervención. Este estudo
reporta unha mostra máis grande cun grupo de control para investigar como a PAB dos
pais afecta os resultados da intervención mediada polos pais.

Métodos
Os datos procedían de PACT7-11, un seguimento ( FU, mediana de 5,75 anos do
criterio de valoración do ensaio PACT (idade media = 10,5 anos, DE = 0,8)) dun ECA
de intervención de comunicación social mediada polos pais con 2-4 anos de duración
con nenos autistas dun ano de idade. Family History Interview- Subject ( FHI- S)
mediu a PAB dos pais (supostamente estable) e aplicouse retrospectivamente para a
análise. Os resultados de variables de avaliación cegas e de UF tratáronse como pares
multivariados: Puntuacións comparativas de gravidade do ADOS (CSS), Medida de
Comunicación Dyadic para o Autismo ( DCMA) proporción de actos dos pais
sincrónicos coa atención do neno ( DCMA Parent Synchrony), e proporción de
iniciacións do neno DCMA co pai ( DCMA Child Initiations). Usamos a información
completa ao máximo da ecuación estrutural de verosimilitud en STATA para axustar o
valor de resultado inicial e o grupo de tratamento, logo examinou o efecto principal e
moderador do efecto do tratamento de √- transformed FHI- S en cada resultado.

Resultados
121 (80%) dos 152 participantes do ensaio (intervención PACT=59/77[77%],
Control=62/75[83%]) completaron o seguimento. Destes, as puntuacións FHI- S
estaban dispoñibles para 102 participantes (intervención PACT = 49, Control = 53).
Fortes efectos grupais sobre todos os resultados ( p<0,001) publicados (Pickles et ao.,
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2016). A puntuación de FHI- S non se correlacionó co valor inicial de ADOS CSS,
DCMA Parental Synchrony ou DCMA Child Initiations. FHI- S non tivo ningún
efecto sobre o resultado ADOS CSS ou DCMA Parent Synchrony pero tivo un
efecto principal marginalmente significativo ( p = 0,079) e un efecto de moderación ( p
= 0,097) sobre as iniciacións de nenos con DCMA.

Discusión
Nesta mostra, a PAB tivo un papel limitado nos resultados despois da intervención
mediada polos pais. A falta de achados pode ser específica ás condutas ás que se dirixe
a terapia PACT e as puntuacións relativamente baixas dos pais de PACT no FHI-S.
Necesítase máis información para entender como adaptar as intervencións aos pais, os
nenos e as contornas.

Palabras clave: Infancia, Familia, Intervención

Número de póster: SAT02-33

A ansiedade social en nenos e adolescentes con trastornos do espectro
autista pode contribuír ao déficit de comunicación e motivación social

Autores: Kellen Briot, Centro Universitario de Psiquiatría Infantil e Adolescente,
Hospital Charles- Perrens, Bordeus, Francia

Introdución
Aínda que a ansiedade non se considera unha característica central da comunicación
interauricular, os trastornos de ansiedade son as afeccións comórbidas máis comúns
nestes pacientes. A sintomatoloxía superposta e as presentacións alteradas dos síntomas
de ansiedade contribúen aos desafíos na avaliación e o tratamento desta afección.
Debido ao gran impacto no curso do trastorno, recoñecer a ansiedade e tratala
adecuadamente é particularmente importante para o benestar destes pacientes. Ademais,
mentres que a ansiedade comórbida non tratada asociouse co desenvolvemento de
depresión, agresión e autolesión na comunicación interauricular, un recoñecemento e
tratamento temperáns poden transmitir un mellor prognóstico para estes pacientes.
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Métodos
79 nenos e adolescentes con TEA (con e sen discapacidade intelectual) e 28
controis equivalentes foron recrutados en dous Centros Expertos en TEA. As
comorbilidades psiquiátricas, os trastornos de ansiedade e a depresión examináronse
con ferramentas estándar (escala de ansiedade social de Liebowitz) e se
correlacionaron cos trazos autistas e as competencias sociais avaliadas coa escala de
resposta social 2 ( SRS-2) e a escala de comportamento repetitivo (RBS- R). Os
comportamentos adaptativos foron avaliados coa Escala de Comportamento
Adaptativo II de Vineland. Realizouse unha análise bivariado entre o nivel de
ansiedade social dos participantes e as diferentes puntuacións das diferentes escalas
clínicas. Finalmente, axustáronse as relacións observadas sobre as alteracións da
reciprocidad social ( SRS-2) e os intereses restrinxidos e comportamentos repetitivos (
RBS- R).

Resultados
O nivel de ansiedade social asociouse significativamente con alteracións na
reciprocidad social, pero non coa puntuación RBS- R. De feito, despois do axuste
parece que a ansiedade social asociouse significativamente coa puntuación total do
SRS-2 e máis especificamente con dous subpuntuaciones: comunicación social e
motivación social. Non atopamos correlación con condutas adaptativas na nosa mostra.

Discusión
Os síntomas de ansiedade social non son fáciles de recoñecer en pacientes con
TEA, debido á superposición da sintomatoloxía e á alteración das presentacións dos
síntomas. O alto nivel en dous subpuntuaciones do SRS-2 que se centran na
motivación social e a comunicación social parecen ser relevantes e reflicten deficiencias
coexistentes: o trastorno de ansiedade social e o TEA. Necesítase investigación
adicional, en particular investigación lonxitudinal, para definir o impacto da ansiedade
social sobre as competencias sociais e os comportamentos socio- adaptativos coas
idades e o vínculo coa motivación social que se podería describir especificamente no
campo da TEA.

Palabras clave: Ansiedade, Nenez, Social
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Desenvolvemento e validación dunha nova tendencia suicida
ferramenta de avaliación para adultos autistas

Autores: Sarah Cassidy, Universidade de Nottingham, Nottingham, Reino Unido.
Louise Bradley, Universidade de Coventry, Coventry, Reino Unido. Cogger- Ward
Heather, University of Nottingham, Nottingham, Reino Unido. Erica Bowen,
Universidade de Worcester, Worcester, Reino Unido. Sarah Wigham, Universidade de
Newcastle, Newcastle Upon Tyne, Reino Unido. Magdalena Glod, Universidade de
Newcastle, Newcastle Upon Tyne, Reino Unido. Simon Baron- Cohen, Universidade
de Cambridge, Cambridge, Reino Unido. Jacqui Rodgers, Newcastle Upon Tyne,
Reino Unido

SIMPOSIO
SYMPO-07 - SAÚDE MENTAL

Introdución
As persoas autistas reportan altos niveis de suicidio. As diferenzas no estilo de
comunicación e na interpretación da información poden dar lugar a malentendidos
cando ás persoas autistas pregúntaselles sobre o suicidio por parte de persoas
neurotípicas. Por tanto, o obxectivo deste proxecto era desenvolver unha nova
ferramenta de avaliación de suicidios apropiada para adultos autistas, en colaboración
con este grupo.

Métodos
O estudo uno utilizou unha ferramenta de investigación validada ( COSMIN) para
identificar unha ferramenta robusta de candidatos para adaptarse aos adultos autistas. O
estudo dous explorou as propiedades de medición da ferramenta candidata en autistas en
comparación coa poboación xeral de adultos, para informar as adaptacións potenciais. O
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estudo 3 explorou a claridade e relevancia dos ítems nunha versión adaptada do SBQR. O estudo 4 explorará as propiedades de medición da ferramenta adaptada en autistas
en comparación coas da ferramenta xeral da poboación adulta.

Resultados
O estudo uno mostrou que a pesar dun número de estudos que exploraban o suicidio
en adultos autistas, ningún usara unha ferramenta de avaliación de suicidios con
evidencia de validez neste grupo. O SBQ- R foi seleccionado como unha ferramenta
prometedora para adaptarse aos adultos autistas. O estudo dous mostrou que a estrutura
latente do SBQ- R era significativamente diferente nos autistas en comparación cos
adultos da poboación xeral, e os autistas non interpretaban as preguntas da maneira
prevista polos desarrolladores da ferramenta. O estudo tres mostrou que unha versión
adaptada do SBQ- R tiña unha validez de contido aceptable.

Discusión
Anteriormente, non existían ferramentas validadas de avaliación da suicidiad para
os adultos autistas, un grupo de alto risco de suicidio. Unha ferramenta de avaliación da
suicidalidad desenvolta para a poboación xeral non funcionou de maneira similar en
adultos autistas, o que suxire que é necesario adaptar as ferramentas para capturar
mellor a suicidalidad neste grupo. En colaboración con adultos autistas, desenvolvemos
e validamos unha nova ferramenta de avaliación de suicidios para este grupo.

Palabras crave: Adulto, Avaliación, Suicidios

Número de póster: SAT01-45

Validez da actigrafía comparada coa polisomnografía para a
medición do soño en nenos con trastorno do espectro autista

Autores: Enise Yavuz- Kodat, CNRS UPR 3212 Institut deas Neurosciences
Cellulaires et Intégratives, Estrasburgo, Francia. Patricia Franco, Centro de
Investigación en Neurociencias de Lyon Ou1028 / UMR 5292, Lyon, Francia. Patrice
Bourgin, Instituto de Neurociencias Celulares e Integrativas, Estrasburgo, Francia.
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Carmen Schroder, Hospital Universitario de Estrasburgo, Estrasburgo, Francia. Eve
Reynaud, Instituto de Neurociencias Celulares e Integrativas, Estrasburgo, Francia

Introdución
A Actigrafía ( ACT) é unha ferramenta de avaliación obxectiva non invasiva para o
estudo dos ritmos soño-vixilia. É de particular interese en nenos pequenos con
Trastorno do Espectro Autista ( TEA) por múltiples razóns. Os trastornos do soño son
moi frecuentes e teñen un impacto probable no funcionamento cognitivo e conductual.
Como a polisomnografía (PSG), o estándar de ouro para a medición do soño, é difícil
de realizar en nenos con TEA, o ACT converteuse nunha ferramenta de elección. O
obxectivo era avaliar a validez da ACT comparada coa PSG por primeira vez nesta
poboación.

Métodos
Durante a mesma noite da hospitalización, realizouse PSG e ACT en 26 nenos (6
nenas e 20 nenos, idade media 5,4 anos ± 1,6) diagnosticados con TEA segundo
criterios DSM-5 e escalas diagnósticas estandarizadas ( ADI- R e ADOS). Os
parámetros de soño foron o tempo total de soño ( TST), a latencia do soño (SL), o
espertar despois da aparición do soño ( WASO) e a eficiencia do soño (SE). Para
comparar PSG e ACT, realizamos análise de acordo de parámetros de soño incluíndo:
Coeficiente de correlación intraclase ( ICC), gráficos Bland- Altman e probas de
equivalencia. A comparación de ambas as técnicas tamén incluíu unha análise de acordo
época por época para determinar a sensibilidade (capacidade de detectar o soño) e a
especificidade (capacidade de detectar a vixilia).

Resultados
De acordo coas probas de equivalencia (valores p significativos indican
equivalencia), a diferenza entre as medidas ACT e PSG foi clinicamente aceptable:
TST (<30 min, p<0.01), SL (<15 min, p<0.001) e SE (10%, p<0.01), pero non para
WASO (<15 min, p=0.13). Houbo un bo acordo entre os métodos para SL ( ICC=0,79)
e TST ( ICC=0,85) e un acordo moderado para WASO ( ICC=0,73) e SE ( ICC=0,68).
A análise do acordo EPE revelou unha alta sensibilidade (0,94±0,06) e unha
especificidade moderada (0,5±0,2).

Discusión
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Dado que os trastornos do soño son unha das comorbilidades máis comúns dentro da
poboación de TEA e son altamente prevalecentes, é esencial validar ferramentas
obxectivas de avaliación tanto para o tratamento clínico como para o tratamento da
enfermidade con fins de investigación. Ata onde sabemos, o noso estudo é o primeiro en
validar a actigrafia comparada coa polisomnografía, utilizando unha metodoloxía de
última xeración, nunha poboación nova de nenos con TEA. Os resultados suxiren que a
actigrafía é un método válido para avaliar o soño nesta poboación, cunha boa fiabilidade
para a maioría dos parámetros de soño.
A realización de múltiples estudos de validación para cada idade de
desenvolvemento e cada mostra clínica melloraría aínda máis a avaliación. de soño
usando ACT.

Palabras clave: Avaliación, infancia, problemas de soño
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Diminución das condutas complexas de preocupación no trastorno do
espectro autista a través da formación baseada no comportamento e
nas relacións dos traballadores de apoio á discapacidade (pax. 57)

Autores: Renee Dela Cruz, Connect and Relate for Autism Inc, Drouin, Australia

O Trastorno do Espectro Autista ( TEA) é unha condición complexa que afecta os
individuos de diversas maneiras. Mentres que algúns individuos son capaces de vivir
unha vida plena e superar os desafíos cotiáns asociados co seu TEA, hai outros que ven
afectados por unha plétora de comportamentos complexos que afectan
significativamente a súa calidade de vida. As persoas con comportamentos complexos
de preocupación corren o risco de illamento, dano ou desinterese e requiren unha
formación altamente capacitada para apoiar ao persoal que pode implementar
intervencións para guiar os cambios de comportamento e crear conexións significativas.
Este documento explora a introdución dunha sólida formación baseada no
comportamento e nas relacións para os traballadores de apoio á discapacidade, co fin de
mellorar a calidade de vida das persoas do espectro que presentan comportamentos
complexos que son motivo de preocupación.

Métodos
Un grupo de traballadores de apoio con cualificaciones estándar da industria recibiu
capacitación intensiva en intervención. O grupo foi emparellado cun grupo de control.
Nun deseño previo e posterior á proba, a frecuencia dos comportamentos preocupantes
(agresión, dano á propiedade, comportamento autoinfligido, comportamentos
perturbadores e estereotipos) rastrexouse a través de gráficos de datos sobre a escalada
do comportamento. A calidade de vida e os resultados da aprendizaxe avaliáronse
mediante cuestionarios e enquisas. Implementouse unha análise estatística de medidas
repetidas para avaliar os cambios significativos a longo prazo no coñecemento, a
actitude e a calidade da atención.

Resultados
Os resultados indicaron que a formación intensiva dos traballadores de apoio á
discapacidade desempeña un papel fundamental na mellora da calidade da atención
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prestada ás persoas con comportamentos complexos. A implementación exitosa das
estratexias de intervención conduciu a unha diminución significativa dos
comportamentos preocupantes, a un aumento das aproximacións dos comportamentos
desexados, a un aumento do apoio activo, a unha mellora das interaccións e a unha
diminución do illamento/desinterese.
Este sólido enfoque da formación dos traballadores de apoio se correlacionó
significativamente cunha maior calidade de vida e melloras a longo prazo no
coñecemento dos traballadores de apoio e na confianza no comportamento dos guías.

Discusión
Os individuos con TEA que exhiben comportamentos complexos de preocupación
requiren traballadores de apoio altamente capacitados que teñan o coñecemento e a
capacidade de responder a comportamentos complexos. Este estudo destaca a
necesidade significativa de profesionalización do sector da discapacidade e a necesidade
crítica de formación especializada dos traballadores de apoio.

Palabras clave: Challenging Behaviour, Quality of life, Training Hazel é unha
enfermeira retirada de urxencias, asesora de NHS England STOMP, revisión
independente de MHA. Co produce e co imparte formación sobre o autismo

Melatonina de liberación prolongada para o soño en nenos con
trastornos do espectro autista (Revisión Cochrane traducida):
Implicacións para o comportamento do neno e a calidade de vida dos
coidadores
Autores: Carmen Schroder, Hospital Universitario de Estrasburgo, Estrasburgo,
Francia. Athanasios Maras, Academia Yulius, Dordrecht, Países Baixos. Beth A.
Malow, Centro Médico da Universidade de Vanderbilt, Nashville, Estados Unidos.
Robert L. Findling, Kennedy Krieger Institute/Johns Hopkins University, Baltimore,
Estados Unidos de América. Tali Nir, Tel Aviv, Israel. Nava Zisapel, Tel Aviv, Israel.
Paul Gringras, Evelina London Children' s Hospital, Londres, Reino Unido

Introdución
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O insomnio é frecuente en nenos con trastorno do espectro autista ( TEA).
Recentemente informamos sobre a eficacia e seguridade do tratamento pediátrico con
melatonina de liberación prolongada ( PedPRM) (13 semanas) versus placebo, para o
soño en nenos con TEA e outros trastornos do desenvolvemento neurolóxico.
Trastornos (NDD). Aquí informamos sobre o impacto deste tratamento no
comportamento dos nenos e na calidade de vida dos coidadores.

Métodos
125 nenos (2-17.5 anos, 96.8% ASD, 3.2% síndrome de Smith- Magenis) foron
asignados ao azar (proporción 1:1), dobre cego, para recibir PedPRM (2/5mg) ou
placebo durante 13 semanas. Os resultados relacionados co neno incluíron o
Cuestionario de Fortaleza e Dificultades ( SDQ). Os resultados relacionados cos
coidadores incluíron a calidade de vida (OMS-5), o soño (MSP) e a somnolencia diúrna
(ESS).

Resultados
Observouse unha melloría significativa na conduta de externalización con PedPRM
en comparación co tratamento con placebo ( p=0.021), 53.7% dos pacientes tratados con
PedPRM vs. 27.6% dos tratados con placebo ( p=0.008) tiveron mellorías clinicamente
relevantes. Ademais, houbo tendencias que mostraron un beneficio a favor de PedPRM
nas puntuacións totais de SDQ ( externalización e internalización das condutas),
impacto (angustia e deterioración xeral) e hiperactividade/atención. As puntuacións da
OMS-5 dos coidadores tamén melloraron con PedPRM versus placebo ( p = 0,010) e
se correlacionaron co cambio no SDQ total ( p = 0,0005).

Discusión
O tratamento con PedPRM do insomnio en nenos e adolescentes con TEA alivia a
exacerbación relacionada co insomnio das dificultades de comportamento externas, en
particular a hiperactividade e a falta de atención, e mellora a calidade de vida dos
coidadores.

Palabras clave: Comportamento desafiante, calidade de vida, problemas de soño
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Número de póster : FRI01-40
Percepcións dos profesores sobre as condutas restrinxidas e repetitivas
( RRB) nos nenos con TEA

Autores: Patrick Welsh, Northumberland, Tyne and Wear NHS Foundation Trust
& Newcastle University, Newcastle Upon Tyne, Reino Unido. Emma Honey,
Newcastle Upon Tyne, Reino Unido / Jacqui Rodgers, Newcastle Upon Tyne, Reino
Unido

Introdución
As condutas restrinxidas e repetitivas ( RRB) son algunhas das condutas máis
difíciles de manexar en nenos con trastornos do espectro autista ( TEA). Aínda que as
RRBs ocorren con frecuencia en contornas educativas, sabemos pouco sobre a forma en
que os profesores entenden estes comportamentos. O seguinte estudo ten como
obxectivo explorar as atribucións, a resposta emocional e os sentimentos de confianza
que teñen os profesores do Reino Unido cando se enfrontan a diferentes tipos de RRBs.

Métodos
Adoptouse un deseño de enquisa de grupo único que utilizaba viñetas de
comportamento co fin de obter as crenzas dos profesores que traballan en diferentes
contornas educativas. Oito viñetas que representan catro RRBs de baixa orde (por
exemplo, manierismos motores, comportamentos de procura sensorial e uso repetitivo
de obxectos) e catro RRBs de alta orde (por exemplo, rituais, dificultades con cambios
na rutina e intereses circunscritos) foron completadas en liña por unha mostra
autoseleccionada de profesores que traballan con nenos con TEA.

Resultados
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Analizáronse os datos de 83 profesores. Utilizáronse ANOVA mixtos para avaliar
as diferenzas nas atribucións entre os contextos educativos (xeral versus especializado,
entre materias) e as RRB (inferior versus superior, dentro das materias). A análise
indicou que os mestres que traballan en escolas regulares reportaron menos simpatía,
maior frustración e menor confianza no manexo das RRBs. En xeral, as RRB de menor
orde percibíronse como máis fáciles de controlar para os nenos, pero con menos
probabilidades de que ocorresen co tempo. Unha regresión xerárquica de dous pasos
atopou que as puntuacións de resposta emocional e de confianza a miúdo eran preditivas
únaa da outra xunto con factores relacionados coa experiencia docente (por exemplo, o
ano de traballo, a contorna educativa e se se recibiu formación).

Discusión
Os achados indican que os mestres que traballan nas escolas regulares do Reino
Unido, potencialmente teñen crenzas menos útiles en resposta a unha variedade de
RRBs. As diferenzas observadas nas atribucións e os índices de confianza, que parecen
variar dependendo do tipo de RRB demostrado por un neno, requiren maior
investigación dada a natureza exploratoria deste estudo. Os achados teñen implicacións
clínicas, o que indica que se debe ofrecer capacitación e apoio aos mestres,
especialmente nas contornas convencionais, para axudarlles a comprender e manexar as
RRB na aula. Unha investigación adicional podería considerar a realización dunha
exploración cualitativa de por que os profesores ter certas crenzas acerca dos RRBs
e/ou muestrear a aqueles que teñen menos experiencia no traballo con nenos con ASD.

Palabras clave: Comportamento, Comportamento desafiante, Educación

Número de póster: FRI02-41

Implementación da Práctica Baseada na Evidencia para Nenos con
Trastornos do Espectro Autista no contexto escolar esloveno
Autores: Marta Macedoni Luksic, Instituto de ASD Eslovenia, Liubliana, Eslovenia.
Ana Bezensek, Slovenske Konjice, Eslovenia. Juriš evič, Mojca, Pedagoš ka
fakulteta Ljubljana, Ljubljana, Eslovenia
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Introdución
Os nenos con trastornos do espectro autista ( TEA) requiren apoio adicional na
educación. Proporcionar o enfoque correcto é crucial para a súa aprendizaxe e
desenvolvemento. As intervencións conductuales ( BI) baseadas na metodoloxía
baseada na investigación demostraron a súa efectividade para mellorar o
comportamento adaptativo, a linguaxe e as habilidades cognitivas e sociais. Só unas
poucas investigacións centráronse na implementación da evidencia‐, baseada na práctica
en modelos de prestación de servizos nos sistemas educativos existentes.
Proporcionamos unha descrición do novo modelo educativo esloveno de BI para
profesores de educación especial (modelo SE- VP), que se implementou en tres escolas
especiais con plans de estudo para nenos con TEA e cun nivel moderado de inglés
discapacidade intelectual por un período de seis meses. O obxectivo é avaliar se a
implementación do modelo SE- VP nas escolas especiais eslovenas repercute no
comportamento máis desafiante dos nenos con TEA.

Métodos
Para avaliar a eficiencia do modelo SE- VP para nenos con TEA e discapacidade
intelectual, realizáronse avaliacións descritivas, incluíndo o Inventario de Problemas de
Conduta ( BPI- S, versión curta) e unha observación directa para catro nenos (9-10
anos) con TEA e discapacidade intelectual. O BPI- S foi administrado por catro
profesores de educación especial na fase de formación de impacto ex-post. Avaliouse e
mediu o comportamento desafiante (comportamento autolesivo, estereotipado e
agresivo/destrutivo) en termos da frecuencia de ocorrencia e a gravidade. Os mestres de
educación especial tamén completaron análises funcionais ( FAI- Functional Entrevista
de avaliación) dentro da aula dos mesmos participantes. Os resultados da investigación
presentáronse como unha análise cualitativa dos datos.

Resultados
Os resultados mostran a melloría despois do modelo SE- VP dos tres tipos medidos
de condutas desafiantes dos nenos con TEA e discapacidade intelectual.

Discusión
A implementación do modelo SE- VP reduce significativamente a frecuencia e a
gravidade do comportamento desafiante dos nenos con TEA e discapacidade
intelectual. Os resultados mostran que a práctica baseada na evidencia pode ser
integrada con éxito no sistema escolar por mestres de educación especial altamente
competentes.
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Número de póster: FRI02-60

Comportamentos preocupantes": Cambiar a mentalidade - reducir a
exclusión
Autores: Chris Atkins - Richard Mills, AT-Autismo: University of Bath, Bristol,
Reino Unido. Katerina Laskaridou, Fundación Laskaridis, Pireo, Grecia, Grecia

Introdución
Este programa foi encargado para desenvolver unha resposta local para reducir a
exclusión dos nenos das escolas en Grecia debido ao seu"comportamento desafiante".
Algúns destes nenos eran autistas, pero o grupo excluído tamén incluía a nenos con
discapacidade intelectual, TDAH, enfermidades mentais e nenos refuxiados.
Ensaiáronse outros enfoques e non tiveron éxito. O programa pretendía centrarse en
cambiar a mentalidade, a cultura e a narrativa e reducir a tensión mediante a aplicación
de modelos psicolóxicos, fisiolóxicos e sociolóxicos ben establecidos, co apoio dunha
rede de mentores internos e externos. O desafío consistía en desenvolver un enfoque
sustentable que puidese adaptarse ás condicións locais e funcionar nun clima de
escaseza de recursos. Necesitaba ser ética e eficaz. Resultou que a natureza condensada
e intensiva dos talleres permite unha excelente fidelidade.

Métodos
A partir de 2013 desenvolvemos unha asociación entre o Reino Unido e Grecia para
ofrecer un programa que comprende un taller práctico dun día e un taller de seguimento
dun día sobre titoría, co apoio dun enfoque de rede nas escolas de *Ática, Grecia. A
atención céntrase no comportamento dos adultos de apoio e en cambiar isto. O
programa está suxeito a unha avaliación continua por parte das escolas participantes e
das universidades de Atenas e do Peloponeso. Foi avaliado e acreditado de forma
independente polo Servizo de Desenvolvemento Profesional Continuo (CPD) do Reino
Unido e agora estase estendendo a outras partes do Reino Unido e outros países. Hai
unha conferencia anual organizada por unha organización membro.
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Resultados
Os resultados reportados inclúen: Redución da tensión nos profesores, cambio de
mentalidade, narración e cultura e mellora da planificación. Os resultados superaron as
expectativas. Ningunha exclusión de nenos en catro anos para as escolas que participan
no programa. Actualmente hai 30 escolas no programa de grego.

Discusión
O programa fai fincapé na filosofía grega antiga da importancia de centrarse no que
se pode cambiar, é dicir, no comportamento do adulto de apoio (por exemplo, o
profesor) e da escola, así como no pensamento crítico e a planificación ao redor dos
comportamentos preocupantes. Isto inclúe estratexias e técnicas prácticas para
desenvolver a autoconciencia e a autogestión e na redución da tensión e a xestión de
crise. É un enfoque ético que non se basea en técnicas coercitivas ou aversivas e foi
eloxiado polos adultos autistas como un enfoque diferente e máis aceptable. Está a
considerarse o seu uso con outros grupos, por exemplo, persoas con demencia.

Palabras clave: Comportamento desafiante, autismo complexo, educación

Número de póster: SAT01-59

MASSEMBLAGE tm: unha solución de comunicación alternativa e
innovadora

Autores: Isabelle Fourre de Chaunac, ARTHESENS, Dijon, Francia. Emilie Seguy
Gaudillat, Dijon, Francia / Emmanuelle Desoindre, Lles Colibris, Chevigny- SaintSauveur, Francia. Jacqueline Thonet, Soiliance a. r. t., Talant, Francia

Introdución
As alteracións da sensibilidade sensorial son un síntoma común nos trastornos do
espectro autista ( TEA) e con frecuencia conducen a unha actitude defensiva táctil.
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MASSEMBLAGE é unha ferramenta innovadora que se utiliza actualmente para as
persoas con defensas táctiles. O protocolo consiste nunha experiencia sensorial táctil e
estruturada con material específico e ferramentas de comunicación. O método é rápido,
estructurante, respectuoso e sensible aos sentimentos e só require unha formación
profesional inicial de 2 días. Este estudo avalía as expectativas dos usuarios e a
contribución de MASSEMBLAGE ás persoas con TEA como unha ferramenta
adicional para promover a autonomía, a interacción táctil e social así como a
comunicación.

Métodos
MASSEMBLAGE impártese a profesionais que traballan no sector da educación
especial e a saúde desde o 01/2016. MASSEMBLAGE aplícase en adultos e nenos
maiores de catro anos que sofren de TEA. Entre o 2 de maio de 2008 e o 2 de decembro
de 2018, entrevistouse a cada estudante durante a sesión de formación: Crees que
MASSEMBLAGE satisfai as necesidades humanas básicas, tal e como as define Max
Neef, para as persoas con ASDs aloxados no teu centro? En canto á contribución da
ASEMBLEA ás persoas con TEA, os cambios na autonomía das actividades da vida
diaria, a ansiedade social, a interacción táctil e social e a comunicación recolléronse de
profesionais cualificados adestrado para esta ferramenta desde o 01/2016 ata o 01/2019.

Resultados
MASSEMBLAGE é identificado polos participantes ( n=29) como unha resposta
para satisfacer as necesidades das persoas con TEA en relación co lecer (79%), a
identidade (74%), a comprensión (68%), a participación (63%), a liberdade (63%) e a
protección (63%). Observáronse algunhas melloras básicas no coidado persoal, como
bañarse e vestirse, ou na mobilidade. Os resultados máis relevantes obtivéronse en
persoas con TEA con grandes dificultades de aprendizaxe e sen capacidade para a
interacción táctil e social ou para a comunicación verbal (por exemplo, deixar que
alguén tome a man para cruzar a rúa, aplicar protector solar ou tratar feridas).

Discusión
MASSEMBLAGE obtivo unha significativa taxa de satisfacción global de
psicoterapeutas, educadores, enfermeiras e masaxistas como ferramenta integral no
manexo dos TEAs. De agora en diante, algúns pacientes que reciben dita atención están
dispoñibles e son capaces de responder a algunhas solicitudes preventivas e seguras, o
que antes era imposible. Estes resultados atribuíronse a unha redución significativa da
ansiedade grazas a MASSEMBLAGE, que facilita a aprendizaxe dos receptores de
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atención e contribúe ao apoio xeral das persoas con defensividad táctil, incluídas as
persoas con TEA.

Palabras clave: Comunicación Alternativa, Comportamento Desafiante, Formación
Profesional

Número de póster: SAT01-71

Converter o comportamento e a ansiedade en comunicación para a
resolución de problemas sociais
Autores: Janice Nathan, Nathan Speech Services, Pittsburgh, Estados Unidos. Barry
Nathan, Leader Business Coaching, Pittsburgh, Estados Unidos

Introdución
A capacidade de usar a linguaxe para pensar é crítica para o comportamento flexible
e a cognición, e é a base para a autorregulación efectiva. Este pensamento lingüístico
internalizado foi etiquetaxe como fala interior. As persoas con autismo teñen menos
tendencia a empregar o fala interior ( Fernyhough (1996). Este estudo presenta unha
intervención que utiliza a conversación interpersoal entre o terapeuta e o neno para
desenvolver o fala privada do neno, o precursor da comunicación interna discurso.
Como no desenvolvemento típico do neno, o fala interpersoal convértese en fala
intrapersonal, e o neno é capaz de regular o seu comportamento ao falar en por si a
través da situación soa. ( Barkley, 1997).

Métodos
Os participantes eran cinco nenos de 5 a 7 anos de idade diagnosticados con
autismo. Cada neno foi emparellado aleatoriamente cun médico durante oito sesións de
terapia. As cualificacións dos pais dos nenos vistos por dous médicos, ambos os
estudantes graduados, adestrados polo primeiro autor para axudar aos nenos para
desenvolver o fala interior foron contrastadas coas cualificacións dos pais dos nenos
vistos por dous SLPs certificados con experiencia traballando con nenos con autismo
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que serviron como os nosos controis. O quinto clínico foi o primeiro autor. Os médicos
foron instruídos para axudar ao neno para aprender a pedir axuda. Pedir axuda é unha
estratexia especialmente complexa para resolver problemas, que require tanto o fala
interior como a Teoría da Mente. A nosa variable dependente foron as cualificacións
dos pais das habilidades pragmáticas dos seus fillos en contornas naturais obtidas
despois de tres semanas e sete semanas de terapia.

Resultados
As clasificacións pragmáticas agrupáronse naquelas que requirían perspectivas
doutros (interaccións dialógicas), e aquelas que reflectían o falar dos propios intereses
ou necesidades (interaccións monológicas). Os nenos que recibiron a intervención do
fala interna recibiron cualificacións máis altas en (1) interaccións dialógicas en xeral,
(2) Pedir axuda, e (3) Manterse regulado en situacións estresantes. En contraste, os
nenos que traballaban cos terapeutas da afección de control foron cualificados máis
altos polos pais en canto ás interaccións monológicas.

Discusión
Cremos que este é o primeiro estudo que se enfoca no desenvolvemento do fala
interna en nenos con autismo. Atopamos que mesmo despois dun curto período de
tempo, os pais dos nenos que reciben a intervención do fala interior habían mellorado a
súa capacidade de pedir axuda e de permanecer emocionalmente autorregulados en
situacións estresantes. A intervención parece proporcionar unha estratexia xeneralizable
de resolución de problemas que os nenos poden utilizar cando se enfrontan a desafíos
no seu fogar e na súa contorna escolar.

Palabras clave: Comportamento, comunicación e intervención desafiantes

Número de póster: SAT01-84

O uso da Avaliación Funcional Práctica e o Tratamento Baseado na
Destreza para reducir o risco de enfermidades graves e condutas
problemáticas
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Autores: Maria Gallucci, Neapolisanit S. R. L., Ottaviano, Italia. Floriana Canniello,
Neapolisanit S. R. L., Ottaviano, Italia / Annamaria Leva, Neapolisanit S. R. L.,
Ottaviano, Italia. Luigi Iovino, Neapolisanit S. R. L., Ottaviano, Italia / Gianfranca
Auricchio, Neapolisanit S. R. L., Ottaviano, Italia. Rosa Ascione, Neapolisanit S. R.
L., Ottaviano, Italia

Introdución
Na literatura existen varias investigacións que demostran a eficacia na redución de
condutas problemáticas severas a través do ensino da comunicación funcional na
substitución dun problema de comportamento.

Métodos
O propósito deste estudo foi verificar se, despois da identificación das condicións
ambientais que mantiñan as condutas problemáticas, o ensino da comunicación
funcional, a resposta de tolerancia ao atraso e a negación do acceso ao reforzo e as
condutas contextuales apropiadas, conduciron a unha redución significativa na
frecuencia de condutas problemáticas severas emitidas por un neno diagnosticado con
TEA. Utilizáronse a Avaliación Funcional Práctica ( PFA) e o Tratamento Baseado en
Habilidades ( SBT) descrito por G. Hanley e outros (2014). Realizouse unha entrevista
con preguntas abertas para identificar o tipo de continxencias que poden influír na
conduta problemática.
Os resultados da entrevista utilizáronse para deseñar análise de control de probas
individualizados e intimamente emparellados que diferían só en que a condición da
proba incluía a continxencia de reforzo putativo e a continxencia de reforzo e condición
de control non ( PFA). O tratamento SBT proporcionou ao ensino: unha resposta de
comunicación ( FCR), introducindo atrasos e denegacións dun adulto e ensinando unha
resposta específica aos sinais de denegación e atraso de reforzo, ensinando
comportamentos contextuales apropiados de respostas concatenadas durante o
adestramento de tolerancia á negación e ao atraso.

Resultados
Utilizáronse deseños experimentais para demostrar a eficacia da intervención:
deseño multielemento para o PFA, deseño de liña de base múltiple a través do
comportamento para as respostas ensinadas e deseño de criterios de cambio para
establecer o número de sesións necesarias para lograr os criterios para cada fase de
ensino.
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Discusión
O tratamento resultou en reducións significativas na conduta problemática, melloras
na comunicación funcional e na resposta de tolerancia, melloras sostidas no
cumprimento das instrucións nas sesións de adestramento.

Palabras clave: Avaliación, Comportamento desafiante, Capacitación

Número de póster: SAT02-58

Cales son os vínculos entre o procesamento sensorial atípico, o
funcionamento adaptativo e a inadaptación? Condutas no trastorno
do espectro autista durante a infancia: Informe de ELENA. Cohorte

Autores: Florine Dellapiazza, centro de autismo de Montpellier, Montpellier, Francia.
Ela Miniarikova, centro de autismo de Montpellier, Montpellier, Francia / Flore
Couty, centro de autismo de Montpellier, Montpellier, Francia. Le Audras- Torrent,
centro de autismo de Montpellier, Montpellier, Francia. Nathalie Blanc, 2 Université
Paul Valéry Montpellier 3, Univ. Montpellier, EPSYLON EA 4556, Montpellier,
Francia. Cécile Michelon, centro de autismo de Montpellier, Montpellier, Francia /
Amaria Bagdadli, Montpellier, Francia

Introdución
O procesamento sensorial permite seleccionar, organizar e asociar varias
informacións sensoriais da contorna para adaptar o comportamento do individuo. Nos
nenos con Trastornos do Espectro Autista ( TEA), o procesamento sensorial atípico, as
dificultades de adaptación e as condutas problemáticas son frecuentemente reportadas.
Os nosos obxectivos eran estimar a prevalencia do procesamento sensorial atípico e
investigar as súas asociacións co funcionamento adaptativo e os comportamentos
inadaptados.

Métodos
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Os datos obtivéronse dunha cohorte francesa prospectiva de nenos con TEA (
cohorte ELENA *). Seleccionouse unha mostra de 197 participantes de entre 3 e 11
anos de idade. O procesamento sensorial avaliouse mediante o cuestionario de Perfil
Sensorial ( Dunn, 1999). Os resultados preséntanse en catro cuadrantes: Procura
sensorial, Baixo rexistro, Evitación sensorial e Sensibilidade sensorial. As puntuacións
interprétanse de acordo coas normas desenvoltas cos nenos de desenvolvemento típico,
que permiten definir se o rendemento do neno atópase no rango típico ou atípico. O
funcionamento adaptativo foi avaliado na segunda edición das Escalas de
Comportamento Adaptativo de Vineland ( Sparrow, Cicchetti, Balla, 2005). O
funcionamento adaptativo componse de tres dominios: Habilidades de comunicación,
socialización e vida diaria. As condutas inadaptadas foron avaliadas pola Aberrant
Behaviour Checklist (Aman, Singh, Stewart, Field, 1985).

Resultados
Os resultados mostraron unha alta prevalencia de procesamento sensorial atípico en
nenos con TEA, 86.8%. A maioría da mostra tivo puntuacións atípicas en Sensación
evitando o 78,1%, Sensación buscando o 70,6%, Sensibilidade á Sensación o 65,3% e
Baixo rexistro o 55,4%. O procesamento sensorial atípico non se asociou coa idade, o
sexo, o nivel cognitivo ou a gravidade da sintomatoloxía. Os nenos con perfil de
procura sensorial atípico tiñan un funcionamento adaptativo máis baixo. Atopamos
unha forte asociación entre o procesamento sensorial atípico e os comportamentos
inadaptados.

Discusión
Os nosos resultados apoian os achados de que o procesamento sensorial atípico é
común no amplo espectro de TEA. Por tanto, os nenos con TEA e as súas familias
necesitan tratar con eles na vida diaria. Destacamos que o procesamento sensorial
atípico está fortemente asociado con comportamentos inadaptados. O procesamento
sensorial atípico pode ser unha das posibles causas dos comportamentos desafiantes.
Por esta razón, é necesario telo en conta na intervención precoz en ELENA
Cohort, para tomar nota do consorcio: http://elena-cohorte.org/lna2/ index. php

Palabras clave: Adaptación, comportamento desafiante, infancia
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Número de póster: SAT02-76

Impacto das órtesis somatosensoriales no control conductual e
postural en individuos con autismo e disfunción propioceptiva grave
Autores: Vincent Guinchat, Hospital Universitario de Lausana, Prilly, Suíza. David
Cohen, Departamento de Psiquiatría Infantil, Hopital Pitié Salpêtrière, París, Francia

Introdución
As pezas de compresión ( CG) son un tratamento adyuvante para a hipermovilidad
articular xeneralizada ( GJH) que inclúe o tipo de hipermovilidad da síndrome de
Ehlers- Danlos. É probable que a súa acción estea relacionada cun mellor control
propioceptivo. O noso obxectivo é explorar o uso do EC en individuos con autismo e
disfunción propioceptiva severa ( SPD), incluíndo algúns con GJH en control postural
e condutas desafiantes.

Métodos
Describimos retrospectivamente a 15 pacientes con autismo e SPD, incluíndo 7
con HGJ comórbida, hospitalizados por condutas desafiantes maiores con
sintomatoloxía conductual remanente despois dun enfoque multidisciplinario que
inclúe medicación, tratamento da comorbilidad orgánica e reestruturación conductual.
Cada paciente recibiu unha órtesis de compresión para usar polo menos 1 hora ao día
durante 6 semanas. Avaliouse aos participantes ao comezo, ás 2 semanas e ás 6 semanas
para determinar se tiñan condutas desafiantes coa Lista de verificación de condutas
aberrantes (ABC), a integración sensorial co cuestionario de Dunn, a oscilación
postural e o rendemento motor a través dunha motricidad deseñada por eles mesmos.
camiño.

Resultados
14 pacientes lograron o protocolo. Atopouse un efecto significativo sobre a maioría
das puntuacións da cualificación ABC ás dúas semanas que persistiron ás seis semanas
(puntuación total, p = 0,004, irritabilidad, p = 0,007, hiperactividade, p = 0,001,
letargo, p = 0,001). O control postural en posición dorsal e de perfil mellorou
significativamente antes e despois do uso das pezas de compresión ( p=0,006 e 0,007,
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respectivamente). O rendemento motor tamén mellorou significativamente. Con todo,
non se atoparon cambios significativos nas puntuacións sensoriais de Dunn.
Durante as seis semanas de duración do ensaio aberto, o tratamento foi en xeral ben
tolerado (un só paciente non permaneceu de pé con roupa axustada). Unha HJG
comórbida non se asociou cun mellor resultado.

Discusión
As pezas de compresión parecen ser un tratamento adyuvante prometedor para as
deficiencias conductuales e motoras en individuos con autismo e SPD. A través dun
enfoque de desenvolvemento, discutiremos a súa relevancia clínica na propiocepción,
TEA. Enumeraremos as melloras metodolóxicas necesarias para futuros estudos

Palabras clave: Comportamento desafiante, comorbilidades

Número de póster: SAT02-78

Seguridade e tolerabilidad dos antipsicóticos de segunda xeración: un
estudo prospectivo naturalista

Autores: Maria Nobile, Instituto Científico, IRCCS E Medea, Bosisio Parini, Italia.
Pozzi Marco, Instituto Científico IRCCS Eugenio Medea, Bosisio Parini, Italia.
Bertella Silvana, Instituto Científico IRCCS Eugenio Medea, Bosisio Parini, Italia.
Gatti Erika, Instituto Científico IRCCS Eugenio Medea, Bosisio Parini, Italia. Peeters
Gabriella, Universidade de Milán, Milán, Italia. Clementi Emilio, Universidade de
Milán, Milán, Italia

Introdución
Os nenos con trastornos do espectro autista (TEA) poden presentar problemas de
comportamento que, expondo unha ameaza para a saúde tanto dos pacientes como dos
coidadores, a miúdo esixen o uso de terapias farmacolóxicas. Os fármacos
antipsicóticos son actualmente o tratamento principal para estes problemas e, en virtude
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dos mellores perfís de seguridade, prefírense os antipsicóticos de segunda xeración (
AGS). Aínda que se recoñece que as AM son eficaces para o control dos problemas de
conduta, a súa verdadeira eficacia comprende un equilibrio entre risco e eficacia,
@teniendo en cuenta tamén a calidade de vida dos pacientes e os coidadores.
Necesítanse estudos a longo prazo non intervencionistas para achegar probas centradas
en pacientes e coidadores que poidan informar máis correctamente que os ensaios
clínicos sobre o lugar real no tratamento da AM.

Métodos
Realizouse un estudo observacional de 3 anos de duración en varios sitios sobre a
capacidade total dos SGA, principalmente a risperidona e o aripiprazol, utilizados para
o tratamento de nenos irritables afectados por TEA e/ou discapacidade intelectual. Os
datos recolléronse case cada 3 meses, seguindo a rutina clínica. As avaliacións
comprendían detalles sobre as terapias farmacolóxicas, os exames hematoquímicos de
rutina, a recompilación de reaccións adversas aos medicamentos, os detalles sobre a
persistencia do tratamento e as causas dos seguintes problemas o cambio de
doses/extracción de medicamentos. As análises centráronse nas reaccións metabólicas
adversas e no impacto da interrupción do tratamento.

Resultados
Máis da metade dos pacientes interromperon as súas terapias despois de 2 anos de
seguimento, principalmente debido ao abandono. As reaccións adversas que limitan o
tratamento máis frecuentes foron as alteracións metabólicas e o aumento de peso,
facendo fincapé en que os eventos que non son emerxencias clínicas poden seguir sendo
moi importantes para a calidade de vida dos pacientes e os coidadores, ata o punto de
causar a abstinencia de drogas. Centrándonos no peso corporal, observamos como os
pacientes tratados con AM tenden a para alcanzar un estado estable entre o sobrepeso e
a obesidade. Os pacientes que gañan máis peso poden ser aqueles que se retiran
progresivamente do tratamento, resaltando aínda máis a importancia das consecuencias
físicas das terapias farmacolóxicas psiquiátricas.

Discusión
Observamos que, a pesar da eficacia probada das AM para tratar problemas de
comportamento, o seu tolerabilidad real é baixa, debido ás consecuencias físicas
adversas. Isto posiblemente reduce a calidade de vida dos pacientes e coidadores, que
optan por abandonar o tratamento. O uso da AM neste contexto clínico aparece
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actualmente como unha negociación entre a saúde mental e a física que aínda esixe
melloras.

Palabras clave: Comportamento desafiante, infancia, calidade de vida

Número de póster : SUN01-09

Coñéceme vostede? Coidando aos nenos con Trastorno do Espectro
Autista e Intelectual. Discapacidades no hospital
Autores:
Emily Cull, Royal Children' s Hospital Melbourne, Melbourne, Australia

Introdución
Para os nenos con Trastorno do Espectro Autista, o hospital é o suficientemente
estresante. A isto hai que engadir un clínico que non sabe como comunicarse con eles
ou entender o que significan os seus comportamentos. Cales son as posibilidades dunha
experiencia positiva? No Royal Children' s Hospital Melbourne non había unha forma
estándar de documentar un comportamento ou plan de comunicación. Estes pacientes a
miúdo tiñan experiencias traumáticas, e ás veces producíanse violacións da seguridade
tanto para o persoal como para os pacientes. O equipo de seguridade e clínico de Code
Grey (que responde as agresións) foi chamado para axudar a apoiar a estes pacientes e
áreas enteiras do hospital foron pechadas para atender de forma segura a pacientes
individuais. Como poderiamos mellorar as experiencias dos pacientes con TEA?

Métodos
Contamos cun equipo multidisciplinario de enfermeiras, doutores, aliados de saúde
e pais para obter coñecemento e unha perspectiva diferente de todas as partes
interesadas. Desenvolvemos unha ferramenta chamada Perfil de Comportamento e
Comunicación ( B& C Profile), que cubría áreas como a comunicación, os
comportamentos de interese e as necesidades sensoriais. Isto púxose a proba nunha sala
durante catro meses. Organizáronse sesións educativas para informar o persoal sobre
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como utilizar a ferramenta. Os pais foron enquisados sobre como a ferramenta impactou
a súa experiencia e para calquera retroalimentación sobre a ferramenta.

Resultados
Durante a proba piloto da ferramenta, o número de Código Gris e de camas
bloqueadas diminuíu nun 100%. A implementación do Perfil de B& C non pode
atribuírse todo o mérito desta estatística, xa que hai unha serie de factores que inflúen en
Code Grey e nos bloques de cama, con todo, anecdóticamente, o persoal e os pais
consideraron que a ferramenta contribuíu a mellorar as experiencias. O 89% dos pais
sentiron que o Perfil B & C axudou ao persoal para entender as necesidades dos seus
fillos (o outro 11% declarou N/A) e o 95% dos pais sentiron que o perfil axudou a
mellorar a comunicación do persoal cos seus fillos (o outro 5% declarou N/A).
Concienciación do persoal e coñecemento dos recursos dispoñibles para esta cohorte de
pacientes incrementouse.

Discusión
Os resultados mostran que planificar con antelación e individualizar un plan
conduce a unha experiencia máis positiva e sen complicacións para todos. A
retroalimentación foi positiva e alentadora desde os pais ata o executivo do hospital.
Unha limitación era o feito de que a ferramenta estaba baseada en papel nunha contorna
electrónica.
A retroalimentación de todas as partes suxeriu que a ferramenta debería ser
incorporada no Rexistro Médico Electrónico ( EMR), o cal está a suceder como parte
dun proxecto futuro.

Palabras clave: Comportamento desafiante, infancia, comunicación

Número de póster : SUN01-25

Microcostes do programa dos anos incribles do espectro do autismo e
dos atrasos lingüísticos
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Autores: Anwen Jones, Universidade de Bangor, Bangor, Reino Unido. Judy
Hutchings, Bangor, Reino Unido / Joanna Charles, Bangor, Abjasia

Introdución
As dificultades de comunicación asociadas co autismo son un forte predictor da
externalización do comportamento inadaptado. Os problemas emocionais e as
dificultades de conduta dos nenos repórtanse como unha causa maior de angustia e
problemas de saúde mental para os pais que os síntomas principais do autismo. Os
programas de crianza baseados na evidencia, como a serie Incredible Years ( IY), son
eficaces tanto para o tratamento como para a prevención dos problemas de conduta
infantil e os problemas sociais e emocionais asociados. O programa de Autismo IY é
unha nova adición á serie de Anos Incribles que se enfoca nas relacións entre pais e
fillos e nos resultados xerais do desenvolvemento, incluíndo a comunicación, as
habilidades sociais e os problemas de comportamento. Aínda que existen probas sólidas
que demostran a eficacia dos programas de crianza dos fillos, de cando en cando
realízanse avaliacións económicas da súa eficacia en función dos custos.

Métodos
Este cálculo de custos realizouse desde a perspectiva de varias axencias do sector
público, xunto cun ECA pragmático que avaliou o programa de Autismo de Anos
Incribles. A mostra estaba formada por 58 familias de catro centros do noroeste de
Gales. Os datos recompiláronse a partir de diarios de custos que documentaban todos os
gastos, incluídos os salarios dos xefes de grupo, o aluguer dos locais e os custos
administrativos. Tamén se engadiron a formación inicial e a supervisión dos xefes de
grupo. Calculáronse os custos da implementación futura do programa para cinco
familias por grupo (número media de pais que asistiron ás sesións nos ECA) e para dez
familias por grupo (número máximo recomendado de asistentes).

Resultados
Os custos totais para establecer e entregar o programa como parte da prestación
normal de servizos foron de £8103.02 (£810.30/neno con 10 pais presentes,
£1620.60/neno con 5 pais presentes). O custo futuro da posta en marcha do programa,
excluídos os custos iniciais de posta en marcha (formación, materiais, etc.), foi de
264.62 libras esterlinas (264.86 libras esterlinas/neno con 10 pais presentes, 529.73
libras esterlinas/neno con 5 pais presentes).
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Discusión
A utilización dun marco previamente desenvolto e estandarizado garantiu un
microcosteo preciso e preciso do programa de AIA sobre o autismo. Isto contribúe á
identificación dos custos e beneficios do programa para quen decide as políticas, a súa
futura aplicación e proporciona información para calquera análise futura da relación
custo-eficacia. Esta investigación tamén contribúe á comprensión do custo do autismo
para os servizos de saúde pública e aumenta a información económica sobre os
programas de crianza dos fillos que demostraron ser beneficiosos para o benestar tanto
dos nenos como dos pais.

Palabras clave: Adaptación, Comportamento desafiante, Comunicación

Número de póster : SUN01-36

Adestramento para pais de grupo para o autismo: validar un modelo
operativo

Autores: Anna Carmela Auricchio, Neapolisanit S. R. L., Ottaviano, Italia. Chiara
Mennitto, Neapolisanit S. R. L., Ottaviano, Na, Italia, Italia / Claudia Caprioli,
Neapolisanit S. R. L., Ottaviano, Na, Italia, Italy. Tania Dei Somma, Neapolisanit
S. R. L., Ottaviano, Na, Italia, Italia / Annafranca Franzese, Neapolisanit S. R. L.,
Ottaviano, Na, Italia, Italy. Carmela Menna, Neapolisanit S. R. L., Ottaviano, Na,
Italia, Italia / Assunta Miele, Neapolisanit S. R. L., Ottaviano, Na, Italia, Italia.
Nella Miele, Neapolisanit S. R. L., Ottaviano, Na, Italia, Italia / Concetta Rosella,
Neapolisanit S. R. L., Ottaviano, Na, Italia, Italy

Introdución
O adestramento para pais é útil en familias con nenos autistas para proporcionar aos
pais unha variedade de ferramentas para reducir o comportamento problemático e
aumentar as oportunidades de aprendizaxe para os nenos.
O obxectivo era crear unha vía estruturada de fisioterapia para ilustrar o
funcionamento mental do neno autista, proporcionar ferramentas operativas aos pais
para manexar condutas problemáticas e crear redes entre os pais de nenos autistas.
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Métodos
5 psicólogos levaron a cabo sesións de capacitación grupal para pais durante un ano
para pais con nenos de 3 a 7 anos cun diagnóstico de autismo. As reunións foron 12,
cada unha cun tema específico. O coñecemento teórico e as ferramentas operativas
déronse aos pais a través de formas operativas deseñadas especificamente para eles. Coa
ferramenta Parenting Stress Index ( PSI), medíronse os niveis de tensións dos pais.

Resultados
Despois da capacitación, os pais experimentaron un nivel de conciencia da
condición do seu fillo e unha maior competencia no uso da ferramenta para reducir os
comportamentos problemáticos e aumentar o comportamento apropiado.

Discusión
A capacitación das familias con nenos con autismo é útil para reducir as dificultades
dos pais e mellorar a relación dos pais individuais cara á discapacidade. O grupo
demostrou ser unha forma importante de desenvolver habilidades de autoaxuda entre os
pais.

Palabras clave: Comportamento desafiante, familia, capacitación

Número de póster : SUN01-74

Autismo, Responsabilidade e o Deber de Coidar

Autores: Kenneth Richman, MCPHS University, Boston | Massachusetts, Estados
Unidos
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Introdución
Os filósofos preguntáronse se o autismo fai a diferenza en se as persoas merecen ser
culpadas cando o seu comportamento aparece contrario ao que moralmente requírese.
Cualificando para a culpa (e a súa contraparte, encomio) é parte de ser un axente moral,
un membro de pleno dereito de comunidades e familias.
A importancia práctica destes reflíctese nunha columna recente de " The Ethicist"
na revista New York Estafes refírese a como responder a un abrazo que non pode para
participar productivamente nas relacións familiares.

Métodos
Este proxecto aplica métodos filosóficos de análise conceptual e razoamento
sintético. Informado por discusións con adultos autistas en varios países europeos,
achega teorías influentes da ética aos feitos da investigación sobre o autismo para
iluminar as implicacións éticas, legais e sociais, máis especificamente, a presentación
examina unha teoría do que significa ser un axente responsable que representa o
pensamento actual da filosofía e tamén capta xuízos con sentido común. Este relato
reflicte Strawsonian e teorías relacionadas. Como se explica en Björnsson e Brülde
2017, a responsabilidade moral implica o deber de coidar. Por exemplo, os pais teñen a
responsabilidade de coidar adecuadamente aos seus fillos. O coidado moralmente
requirido ten compoñentes afectivos, cognitivos e conductuales. Cales son as
implicacións desta teoría para os individuos autistas, que poden ser atípica desde o
punto de vista afectivo e cognitivo? Á luz da investigación sobre as diferenzas
características do autismo, que nos di a teoría acerca de como os deberes das persoas
autistas? Que nos di a presenza de persoas autistas na nosa comunidade sobre este tipo
de teoría ética?

Resultados
O exame ofrece tres opcións problemáticas: rexeitar a teoría examinada da
responsabilidade moral e renunciar a algunhas crenzas de sentido común sobre a ética,
aceptar as crenzas de sentido común e asignar cargas morais adicionais aos autistas en
comparación coas persoas neurotípicas, ou determinar que os autistas non son membros
plenos da comunidade moral. A terceira é que a opción é insustentable. Os outros serán
discutidos.

Discusión
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As posicións dispoñibles expoñen dilemas intelectuais con implicacións na vida
real. Estes serán discutidos usando os conceptos de equilibrio reflexivo, xustiza e sorte
moral.

Palabras clave: Comportamento desafiante, familia
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Como afecta o fenotipo máis amplo do autismo a intervencións
mediadas polos pais para nenos con autismo? (Paxina 76)

Autores: Heather Moore, Universidade de Newcastle, Newcastle Upon Tyne, Reino
Unido. Andrew Pickles, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience,
Londres, Reino Unido. Sarah Wigham, Universidade de Newcastle, Newcastle Upon
Tyne, Reino Unido. Jonathan Green, Universidade de Manchester, Manchester, Reino
Unido. Ann Lle Couteur, Universidade de Newcastle, Newcastle Upon Tyne, Reino
Unido. Jeremy Parr, Newcastle Upon Tyne, Reino Unido. Pact Consortium,
Manchester University, Manchester, Reino Unido

Introdución
O fenotipo de autismo máis amplo (BAP) describe os trazos de limiar
subdiagnóstico do autismo que se atopan nos membros da familia das persoas autistas.
BAP inclúe dificultades na linguaxe, habilidades sociais e rixidez. As intervencións
mediadas polos pais poden beneficiar aos nenos autistas, pero moi poucas
investigacións investigaron como a PAB dos pais pode afectar os resultados. Un
pequeno estudo piloto (n=18, Parr et ao., 2015) mostrou unha correlación negativa
significativa entre a PAB e a interacción nai-fillo. Despois da intervención, este estudo
reporta unha mostra máis grande cun grupo de control para investigar como a PAB dos
pais afecta os resultados da intervención mediada polos pais.

Métodos
Os datos procedían de PACT7-11, un seguimento ( FU, mediana de 5,75 anos do
criterio de valoración do ensaio PACT (idade media = 10,5 anos, DE = 0,8)) dun ECA
de intervención de comunicación social mediada polos pais con 2-4 anos de duración,
con nenos autistas dun ano de idade. Family History Interview- Subject ( FHI- S)
mediu a PAB dos pais (supostamente estable) e aplicouse retrospectivamente para a
análise. Os resultados de variables de avaliación cegas e de UF tratáronse como pares
multivariados: Puntuacións comparativas de gravidade do ADOS (CSS), Medida de
Comunicación Dyadic para o Autismo ( DCMA) proporción de actos dos pais
sincrónicos coa atención do neno ( DCMA Parent Synchrony), e proporción de
iniciacións do neno DCMA co pai ( DCMA Child Initiations). Usamos a información
completa ao máximo da ecuación estrutural de verosimilitude en STATA para axustar o
valor de resultado inicial e o grupo de tratamento, logo examinou o efecto principal e
moderador do efecto do tratamento de √- transformed FHI- S en cada resultado.
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Resultados
121 (80%) dos 152 participantes do ensaio (intervención PACT=59/77[77%],
Control=62/75[83%]) completaron o seguimento. Destes, as puntuacións FHI- S
estaban dispoñibles para 102 participantes (intervención PACT = 49, Control = 53).
Fortes efectos grupais sobre todos os resultados ( p<0,001) publicados (Pickles et ao.,
2016). A puntuación de FHI- S non se cor relacionou co valor inicial de ADOS CSS,
DCMA Parental Synchrony ou DCMA Child Initiations. FHI- S non tivo ningún
efecto sobre o resultado ADOS CSS ou DCMA Parent Synchrony pero tivo un
efecto principal marxinalmente significativo ( p = 0,079) e un efecto de moderación ( p
= 0,097) sobre as iniciacións de nenos con DCMA.

Discusión
Nesta mostra, a PAB tivo un papel limitado nos resultados despois da intervención
mediada polos pais. A falta de achados pode ser específica ás condutas ás que se dirixe
a terapia PACT e as puntuacións relativamente baixas dos pais de PACT no FHI-S.
Necesítase máis información para entender como adaptar as intervencións aos pais, os
nenos e as contornas.

Palabras crave: Infancia, Familia,

Intervención Construíndo Capacidade para Apoiar a Nenos e Familias
con TEA en Perú a través de Intervencións de mHealth (Paxina 84)

Autores: Mariana Torres-Viso, CCSN, Glastonbury, Estados Unidos. Michael
Powers, CCSN, Glastonbury, Estados Unidos. Andrea Carcelen, Johns Hopkins
University Bloomberg School of Public Health, Baltimore, Estados Unidos. Robert
Gilman, Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health, Baltimore,
Estados Unidos. Mirko Zimic, Universidade Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú,
Perú.

Introdución
Sobre a base da prevalencia mundial do trastorno do espectro autista ( TEA), existe
unha necesidade aprémante de desenvolver intervencións rendibles para as familias
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afectadas con acceso limitado a servizos de saúde baseados na evidencia apoia. As
Intervencións Dixitais de Saúde ( mHealth) poden ofrecer unha alternativa válida á
prestación de servizos en países de baixos e medianos ingresos ( LMIC) ao conectar aos
expertos en TEA con familias de áreas con recursos limitados.

No noso estudo piloto, propuxémonos implementar un modelo de mHealth,
capacitar ao capacitado, no que os médicos dos Estados Unidos primeiro enfocáronse
na competencia dos capacita dores nacionais, quen logo impartiron capacitación grupal
baseada en habilidades aos coidadores de nenos con TEA en Lima, Perú.

Métodos
Desenvolvo a distribución dun currículo de formación en español para 2
formadores nacionais baseado na formación en habilidades fundamentais: 12 módulos
impartidos a través de mHealth, que abordan temas sobre a crianza dos fillos, a
evocación de condutas sociais e o aumento da comunicación. Medir a competencia dos
capacita dores nacionais a través de cuestionarios pre-post modulo, exame final
escrito, e demostración de habilidades en vídeo. Supervisión semanal dos capacita
dores nacionais mentres conducen 3 grupos baseados en habilidades para 15 coidadores
de nenos de 3 a 8 anos de idade con diagnósticos confirmados de TEA. Os resultados
pre-post tratamento incluíron impresións dos coidadores sobre a factibilidade e
aceptabilidade da intervención a través de ferramentas validadas (p.ex., Enquisa de
Calidade de Vida Familiar). Gravacións en vídeo dos xogos dos pais de nenos a través
de sesións para familias seleccionadas para medir a demostración das habilidades dos
coidadores.

Resultados
As análises preliminares indican que as puntuacións dos formadores nacionais
aumentaron nos cuestionarios dos módulos pre-post. Tamén se atoparon co dominio da
escritura ( M = 98%) e as medidas de observación (2 sesións de dominio). Os datos
sobre as medidas familiares indican un crecemento ao redor das aptitudes específicas
(por exemplo, reforzo, directivas eficaces). A intervención tamén foi recibida
positivamente (95%) cun lixeiro aumento no post-test (98%), e as familias reportaron
aumentos na calidade de vida despois do grupo (70%-78% antes do post-test).

Discusión
O noso estudo suxire que as intervencións apoiadas por mHealth son a
diseminación efectiva de estratexias baseadas na evidencia para os adestradores locais e
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os coidadores de nenos con TEA, particularmente nun LMIC con acceso limitado ás
intervencións. Ademais, a rendibilidade desta intervención e a retroalimentación
positiva dos coidadores suxire unha escalabilidade factible para este modelo de
intervención noutras áreas de baixos recursos.

Palabras crave: Cultura, Novas Tecnoloxías, Formación

SantéBD, información fácil de entender sobre a saúde (Paxina 86)

Autores: Anne Charlotte Dambre, CoActis Santé, París, Francia

Introdución
As persoas con autismo enfróntanse a unha serie de barreiras para acceder aos
servizos de atención médica. Entre todas as preocupacións, o acceso á información é
crucial para recibir e comprender a información sanitaria pertinente e para comunicarse
cos profesionais da saúde. O proxecto SantéBD dá resposta á falta de información
accesible sobre a saúde. Utilizando unha linguaxe fácil de ler, imaxes e símbolos de
comunicación, SantéBD é unha colección de ferramentas dixitais, gratuítas, que
explican como levan a cabo as consultas, os tratamentos ou as medidas de prevención, e
como manterse san. Axuda ás persoas con autismo a entender mellor a saúde, a ter
menos medo antes e durante as citas médicas e a participar máis na comunicación cos
profesionais da saúde.

Métodos
En Francia, o informe ministerial de 2013 sobre a accesibilidade á asistencia
sanitaria revelou a falta de ferramentas fáciles de entender para as persoas con
discapacidade e a falta de formación sobre a discapacidade para os profesionais
sanitarios. SantéBD foi creada en 2014 pola Asociación CoActis Santé en
colaboración con moitas das principais organizacións que se ocupan da saúde e de todos
os tipos de discapacidade (autismo, discapacidade intelectual, afasia, discapacidade
motriz...) Xuntos, deseñaron ferramentas para garantir un uso accesible a todos. Os
obxectivos destas ferramentas son : facer que as persoas atopen toda a información que
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necesitan antes dunha cita médica, e crear unha relación directa entre os pacientes e os
profesionais sanitarios. En 2017, levou a cabo unha enquisa de impacto social dirixida
pola axencia KIMSO para avaliar o impacto de SantéBD na mellora da saúde das
persoas con discapacidade intelectual e autismo.

Resultados
Os resultados da enquisa confirmaron que o uso de SantéBD mellorou as condicións
de saúde destas persoas. Con SantéBD, entenden mellor as citas médicas (100%),
poden expresar mellor os seus medos ou o seu consentimento (83%) e teñen unha
mellor comunicación cos profesionais da saúde (78%).

Discusión
A innovación de SantéBD baséase nunha metodoloxía específica que responde as
necesidades de todos os tipos de discapacidade. O resultado é un conxunto de
ferramentas de información e educación accesibles a todos: folletos, unha aplicación
móbil, un banco de máis de 10.000 imaxes para descargar, vídeos. Isto axuda ás persoas
para comprender mellor a saúde, e aos médicos e hospitais a facer máis accesibles os
seus documentos. A Asociación CoActis Santé, que actúa en favor do acceso universal
á asistencia sanitaria, acolle con satisfacción a idea de establecer asociacións con
organizacións estranxeiras se desexan adaptar SantéBD nos seus países.

Palabras crave: Comunicacións alternativas, Saúde xeral, Novas Tecnoloxías

Práctica baseada na evidencia para as intervencións baseadas na
tecnoloxía (Paxina 87-1)

Autores: Ouriel Grynszpan, Universidade Paris- Sud, Orsay, Francia. Vanessa
Zervogianni, Bath, Reino Unido / Sue Fletcher-Watson, Universidade de Edimburgo,
Edimburgo, Reino Unido. Gerardo Herrera, Valencia, España / Matthew Goodwin,
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Boston, Estados Unidos / Elise Triquell, París, Francia. Patricia Pérez-Fuster,
Valencia, España. Mark Brosnan, University of Bath, Bath, Reino Unido

Introdución
Houbo un aumento exponencial na dispoñibilidade de tecnoloxías dixitais para
apoiar á comunidade autista. Con todo, non existe un mecanismo para que os usuarios e
os seus coidadores accedan facilmente á evidencia que demostre que tales tecnoloxías
son beneficiosas. De acordo con recentes revisións académicas, as tecnoloxías dixitais
para o autismo cunha base de evidencia non están dispoñibles comercialmente, e as
tecnoloxías dispoñibles comercialmente a miúdo carecen dunha base de evidencia
sólida. A práctica baseada na evidencia ( EBP, polas súas siglas en inglés) é
fundamental para as disciplinas médicas e estase estendendo cada vez máis ás
intervencións psico- conductuales para o autismo. O EBP foi instrumental na
promoción e estandarización de métodos de avaliación tales como as metodoloxías de
ensaios de control aleatorios. No proxecto actual, buscamos co-desenvolver coa
comunidade autista un marco para avaliar a evidencia que apoia as intervencións
baseadas na tecnoloxía.

Métodos
A nosa metodoloxía é dobre: (1) Desenvolvemos unha escala, chamada Deseño de
Intervención Centrado no Usuario ( UCDI), para avaliar ata que punto unha tecnoloxía
dixital está informada por datos empíricos, experiencia no campo do autismo e a
literatura científica. Avaliouse a nosa escala contra unha escala EBP deseñada
especificamente para intervencións de autismo nunha mostra aleatoria de 216 informes
publicados relevantes. (2) Realizamos un estudo Delphi para obter recomendacións dun
panel de expertos (investigadores, desenvolve dores, comunidade de autistas) sobre
intervencións de tecnoloxía dixital para o autismo.

Resultados
A confiabilidad entre as dúas escalas avaliadas foi de boa a excelente e a
clasificación UCDI dos estudos débiles e sólidos tivo unha alta correspondencia cun
experto humano independente. A maioría dos artigos revisados recibiron unha
cualificación EBP "débil" e unha puntuación media a baixa na escala UCDI. O estudo
Delphi produciu recomendacións para mellorar o seguintes tres aspectos da tecnoloxía
para a intervención: fiabilidade, compromiso e eficiencia.

Discusión
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O marco e as escalas que desenvolvemos, e as recomendacións resultantes que
recibimos, poden axudar aos membros da comunidade autista a determinar a base da
evidencia antes de adoptar intervencións baseadas na tecnoloxía. Os nosos métodos e
medidas tamén poden utilizarse para avaliar ata que punto as tecnoloxías dixitais de
intervención permiten obter resultados eficaces.

Palabras crave: Baseado na comunidade, Novas tecnoloxías, Tratamento

A axenda de quen? Quen sabe máis? A voz de quen? Co-crear unha
folla de roteiro para a investigación tecnolóxica coas partes interesadas
no autismo (Paxina 87)

Autores: Sarah Parsons, Universidade de Southampton, Southampton, Reino Unido.
Nicola Yuill, University of Sussex, Falmer, Reino Unido / Judith Good, University
of Sussex, Falmer, Reino Unido. Mark Brosnan, Universidade de Bath, Bath, Reino
Unido

Introdución
O campo da investigación e a práctica do autismo e a tecnoloxía desenvolveuse
rapidamente nos últimos 30 anos, pero no seu maior parte hase conceptualizado de
acordo cun modelo médico de discapacidade. Os enfoques de investigación participativa
demostran a necesidade de reflexionar criticamente sobre o estado actual do campo coas
partes interesadas no autismo a fin de identificar como o campo pode desenvolverse de
maneira máis inclusiva.

Métodos
Nesta revisión da investigación das partes interesadas, analizamos os comentarios de
240 participantes dunha serie de seminarios de dous anos centrados no autismo e a
tecnoloxía co fin de co-construír unha comprensión dos principais desafíos e
posibilidades. Os participantes incluíron adultos autistas, pais, familias, practicantes,
profesionais e investigadores. Utilizamos un marco sociocultural para analizar os datos
co fin de proporcionar unha comprensión máis ampla e matizada dos factores
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impulsores, as actividades e as motivacións no campo que a que tipicamente se informa
noutras partes da literatura.

Resultados
Os nosos achados mostran que as partes interesadas son moi positivas sobre o papel
que as tecnoloxías poden desempeñar en moitos ámbitos da vida, pero tamén recoñecen
que as tecnoloxías deben ser desenvoltas e avaliadas. De acordo ás necesidades e
preferencias das persoas autistas e as súas familias. Os participantes indicaron que os
procesos e experiencias de compromiso e participación valorábanse tanto como (se non
máis que) calquera indicación posible, máis formalizada, de "resultados". O deseño
participativo como enfoque central para a acción tomouse como un feito, é dicir, que as
persoas autistas deberían estar máis involucradas na toma de decisións e no deseño da
tecnoloxía no campo do autismo e a tecnoloxía. Con todo, as partes interesadas tamén
tiñan claro que segue habendo problemas en canto á representatividade que pode ou
debe ter esa participación e, por tanto, quen debe participar nesa adopción de decisións e
ese desenvolvemento. Destacouse a innovación responsable, tanto en termos de que
ferramentas tecnolóxicas deberían ser o centro da investigación como de como se
involucran e respectan os lugares e os participantes na investigación.

Discusión
Propoñemos un marco social común inclusivo para a investigación baseado nos
temas centrais da inclusión social, as perspectivas, a participación e a axencia. Este
marco require que o campo recoñeza que algunhas das prácticas actuais son excluíntes e
que é necesario un compromiso de acción para realizar cambios positivos.

Palabras crave: Inclusión, Novas Tecnoloxías

A festa de aniversarios: unha película de formación para profesionais
de primeira liña e familias para concienciar sobre os SIGNIS do
autismo (Paxina 90)

Autores: Marcella Caputi, Universidade Vita- Salute San Raffaele, Milán, Italia.
Catherine Jones, Wales Autism Research Centre, School of Psychology, Cardiff,
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Reino Unido. Sarah Barrett, Wales Autism Research Centre, School of Psychology,
Cardiff, Reino Unido. Sarah Bunce, Wales Autism Research Centre, School of
Psychology, Cardiff, Reino Unido. Sarah Carrington, Departamento de Psicoloxía,
School of Life and Health Sciences, Aston University, Birmingham, Reino Unido.
Johanna Condon, Auspicious Wales, Unit 8, Whitbread Enterprise Centre,
Caerphilly, Reino Unido. Judith Gould, Lorna Wing Centre, Lorna Wing Centre,
National Autistic Society, Bromley, Reino Unido. Tracy Hinton, National ASD
Development Project Officer, Welsh Local Government Association, Local
Government House, Cardiff, Reino Unido. Liga Berzina, Sociedade de Autismo de
Letonia, Riga, Letonia / Ieva Bite, Universidade de Letonia, Riga, Letonia. Ruth
Campos, Universidade Autónoma de Madrid, Madrid, España / Carmen Nieto,
Universidade Autónoma de Madrid, Madrid, España. Ruth Vidriales, Confederación
Autismo España, Madrid, España / Silvia Montanari, Associazione Autismo Pavia,
Sant’Alessio Con Vialone, Italia. Renata Gelež iniene, Universidade de Siauliai,
Siauliai, Lituania / Kristina Radž vilaite, Asociación Lituana de Autismo, Vilnius,
Lituania. Valdona Judickaite-Ž ukovske, Asociación Lituana de Autismo, Vilnius,
Lituania / Sue Leekam, Universidade de Cardiff, Cardiff, Reino Unido

Introdución
Os gobernos, as organizacións benéficas e os investigadores destacan
sistematicamente os problemas do diagnóstico tardío, a falta de apoio educativo e a
estigmatización dos nenos vinculada a unha comprensión deficiente dos signos autistas.
Ao desenvolver unha nova película de adestramento nunha colaboración única,
propuxémonos mellorar a comprensión das variadas presentacións do autismo co fin de
aumentar o recoñecemento e o apoio para aqueles que teñen unha presentación máis
sutil ou "enmascarar" as súas diferenzas.

Métodos
En 2017-2018, colaboradores de universidades, axencias gobernamentais e
organizacións benéficas de cinco países diferentes crearon unha película de formación,
baseada en probas de investigación, para axudar aos profesionais para identificar os
SIGNS do autismo (Interacción social, Imaxinación, Xestos, Intereses estreitos,
Respostas sensoriais). A película foi desenvolta e traducida a seis idiomas, coa axuda de
membros da comunidade autista de cada país, e logo foi amplamente distribuída e
avaliada. O impacto foi avaliado a través de preguntas breves antes e despois de ver a
película.

Resultados
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As respostas aos cuestionarios de avaliación de 850 profesionais e pais identificaron
melloras na comprensión dos signos do autismo e destacaron a utilidade da película para
reducir o estigma. A claridade e o enfoque nas diferenzas individuais e de xénero foron
moi apreciados. A retroalimentación positiva xeral levou á distribución da película a
pais, profesionais e estudantes. A película, que agora é vista por 27.000 persoas, foi
adoptada para cursos de formación de profesionais nacionais en educación especial e
terapia do fala/linguaxe en dous países. Utilízase para formar a profesores, profesionais
e estudantes de medicina e psicoloxía noutros dous países. Forma parte dos conxuntos
de ferramentas clínicas e dos recursos nacionais de capacitación nas escolas do país
final.

Discusión
As respostas obtidas a través dos cuestionarios confirmaron a utilidade da película
para sinalar signos de preocupación que poden ser relevantes para futuras remisións.
Notablemente, o formato de vídeo foi especialmente efectivo para mellorar a
comprensión dos signos do autismo, mesmo en profesionais capacitados. Por tanto, os
seguintes pasos serán: 1) desenvolver paquetes de capacitación que se utilizarán coa
película, 2) traballar con desarrolladores de políticas de diferentes países para
asegurarse de que a película é parte da formación dos estudantes de
educación/medicina/psicoloxía, 3) asegurar a colaboración de novos países para traducir
a película a outros idiomas.

Palabras crave: Cultura, Novas Tecnoloxías

FormaciónMestres capacitados - Mestres motivados - un programa de
capacitación complexo para mestres de escolas regulares e especiais.
Número de póster: FRI01-34 (Paxina 125)

Autores: Oana Pasalan, Romanian Angel Appeal Foundation, Bucureș,ti, Rumania.
Adelaida Katerine Tarpan, Bucarest, Rumania. Camelia Raita, Bucarest, Rumania.
Anca Dobrean, Cluj- Napoca, Rumania
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Introdución
Están a denunciarse problemas importantes relacionados co limitado apoio
educativo aos nenos con necesidades especiais. Entre os factores que dificultan a
inclusión escolar, seguen sendo importantes a baixa calidade dos procesos de ensino e a
capacidade dos mestres de escola para adaptar os métodos de ensino ás necesidades dos
nenos vulnerables. En novembro de 2016, un estudo realizado entre 147 profesores de
16 escolas ordinarias e especiais revelou que o 34% dos enquisados non asistiran a
ningún programa educativo nos dous anos anteriores, mesmo se o 97,95% tiña nenos
con discapacidade ou necesidades especiais nas súas aulas e eran conscientes, nunha
proporción do 77,55%, de que non tiñan os coñecementos suficientes para traballar con
nenos necesitados.

Métodos
Co fin de responder á necesidade dos profesores de mellorar os seus coñecementos e
capacidades para traballar con nenos vulnerables (especialmente con nenos con
autismo), tres ONG desenvolveron un complexo programa de formación (aprendizaxe
combinada) que inclúe formación en liña, catro módulos de formación residencial e
prácticas supervisadas dirixidas a 506 profesores de escolas ordinarias e especiais de
tres rexións, incluídos seis condados máis afectados pola deserción escolar. Máis de 100
horas de formación serán documentadas para cada profesor e un informe de avaliación
do programa de formación estará dispoñible ao final do proxecto de 30 meses.

Resultados
Os profesores identificaron varias áreas de formación: métodos de ensino para nenos
con necesidades especiais e uso das TIC no ensino, adaptación dos plans de estudo,
xestión de situacións de crises e xestión da tensión. Está a documentarse unha mellora
na práctica actual dos profesores que participan no proxecto e en parte do programa de
formación, e os resultados estarán dispoñibles a principios de setembro de 2019.

Discusión
No marco do proxecto está a documentarse a mellora do acceso á educación dos
nenos con necesidades especiais como resultado da mellor preparación dos mestres. Así
mesmo, 16 escolas melloraron as súas políticas para a inclusión dos grupos vulnerables
como resultado dos programas de capacitación dirixidos aos mestres de escola e como
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resultado dun proceso consultivo e participativo realizado a nivel de condado en 6
condados. O complexo programa de formación que inclúe e- learning, cursos
residenciais e prácticas monitoreadas necesita ser estendido e compartido con outras
organizacións ou países que enfrontan dificultades para proporcionar servizos
educativos de calidade para nenos con autismo.

Palabras crave: Educación, Inclusión, Novas Tecnoloxías

Fortalecemento da capacidade dos mestres para traballar con nenos e
mozos con TEA.Número de póster: FRI01-35 (Paxina 126)

Autores: Oana Pasalan, Romanian Angel Appeal Foundation, Bucureș,ti, Rumania.
Angelica Intini, Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche,
Bari.Italia. Donato Bonifazi, Consorzio per Valutazioni Biologiche e
Farmacologiche, Bari, Italia. Mariangela Lupo, Consorzio per Valutazioni
Biologiche e Farmacologiche, Bari, Italia / Lucia Margari, Universidade de Bari,
Bari, Italia. Annelies Bildt, UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM GRONINGEN,
Groeningen, Países Baixos. Anne Smit, UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM
GRONINGEN, Groeningen, Países Baixos. Roxana Cardos, UNIVERSITATEA
BABES BOLYAI, Cluj- Napoca, Rumania / Aleksandra Zają c, Fundacja Synapsis,
Varsovia, Polonia. Iulia Cousa, UNIVERSITATEA BABES BOLYAI, Cluj- Napoca,
Rumania. Doriana Filannino, Consorzio per Valutazioni Biologiche e
Farmacologiche, Bari, Italia

Introdución
Os profesores das escolas públicas informan que reciben unha formación inadecuada
e cualifican de baixa a súa eficacia persoal no traballo con nenos e mozos con trastornos
do espectro autista ( TEA). Expresan unha forte necesidade de cursos especializados
con contidos altamente estruturados, co obxectivo de mellorar as habilidades necesarias
para traballar con estudantes con ASD, de fácil acceso e preferiblemente baseados en
tecnoloxías móbiles.
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Métodos
Un consorcio europeo de 3 universidades con altos plans de estudos sobre
aprendizaxe electrónica e investigación ASD e dúas ONG que prestan servizos a ASD
desenvolveu un programa de formación destinado a chegar a máis de 800 profesores de
4 condados. O programa responde a un desafío significativo: a medida que o número de
nenos con TEA matriculados en escolas regulares aumenta cada ano, tamén o fai a
necesidade de mestres preparados, equipados con coñecementos e habilidades
relevantes e actualizados. A capacitación aborda: o autismo na aula, o uso das TIC no
ensino dos nenos con TEA, a adaptación do currículo e a transición da escola á vida
independente. Está a desenvolverse un estudo exploratorio dirixido aos profesores
matriculados no programa de aprendizaxe electrónica, antes de entrar no programa e
despois de finalizar a formación.

Resultados
420 mestres inscribíronse previamente no programa de capacitación antes de que
este comezase. Espérase que máis de 800 persoas asistan polo menos a un módulo. A
medida que se desenvolve o estudo, os resultados relacionados co coñecemento sobre o
TEA, o uso de estratexias educativas baseadas na evidencia e as actitudes cara á
educación inclusiva dos profesores que ensinan a estudantes con autismo nos catro
países europeos en relación con factores preditivos coñecidos como a autoeficacia e o
esgotamento, e as variables de fondo, como a experiencia, o sistema educativo, etc.,
estarán dispoñibles en setembro.

Discusión
Espérase que o coñecemento enriquecido sobre o TEA e as habilidades de ensino
melloradas melloren a actitude cara á inclusión e as habilidades para traballar cos
estudantes de TEA. O estudo emprega un enfoque baseado na evidencia e ten como
obxectivo chegar a un número significativo dos 800 mestres rexistrados no programa. O
programa de formación (catro módulos de e- learning baseados nas TIC altamente
estruturados e adaptados a cada país) non só é relevante para os socios que participan no
programa, senón que tamén é transferible a calquera outro país que se enfronte á falta de
recursos e formación na contorna escolar en relación cos estudantes con TEA.

Palabras crave: Educación, Novas Tecnoloxía
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Avaliación da eficacia do xogo serio JeStiMulE para a mellora da
cognición social en adultos con trastornos do espectro autista. Número de
póster: FRI02-01 (Paxina 160)

Autores: Melanie Antonini, Centro Hospitalario Sainte Marie de Nice, Niza, Francia.
Sylvie Serret, CHU Lenval, Niza, Francia / Fanny Maria, Fondation Lenval pour
enfants et adolescents, Niza, Francia. Jérémy Bourgeois, Fundación Lenval para
nenos e adolescentes, Niza, Francia. Eric Fontas, 3 Delegation pour a recherche
Clinique et innovation, Centre hospitalier universitaire de Nice, Niza, Francia.
Florence Askenazy, 2 Fondation Lenval pour enfants et adolescents, Niza, Francia.
Michel Benoit, 4Centre hospitalier et universitaire de Nice, Nice, Francia /
Laurence Andre, Hopital Sainte Marie de Nice, Nice, Francia

Introdución
Numerosos estudos suxiren unha deficiencia na cognición social en pacientes con
TEA, especialmente no recoñecemento de emocións negativas. O xogo serio "
JeStiMulE" desenvolto polo Centro de Recursos de Autismo de Niza, foi creado para
ensinar o recoñecemento de emocións en contexto, e puido demostrar a súa eficacia en
nenos con TEA. O obxectivo deste estudo foi determinar, en adultos con TEA que
teñen deficiencia cognitiva social, se a práctica de Jestimule mellora o seu
recoñecemento das emocións máis que un videoxogo clásico.

Métodos
Deseñouse un estudo biomédico prospectivo aleatorizado cun grupo de control de
30 suxeitos con TEA e unha avaliación cega. Os resultados secundarios: os outros
compoñentes da cognición social, a adaptación á vida diaria e o vocabulario emocional
avaliáronse antes e despois das sesións de xogo, para medir a mellora.

Resultados
O recoñecemento do medo mostrou resultados significativos. En canto aos
resultados secundarios, a mellora da intencionalidade no grupo de control suxire un
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impacto do chamado xogo clásico sobre a lóxica intencional e a coherencia central. Os
resultados cualitativos suxiren un impacto de calquera xestión innovadora na cognición
social dos suxeitos.

Discusión
Estes resultados son consistentes coa literatura actual e confirman a necesidade de
ofrecer ferramentas de remediación con tecnoloxía innovadora aos mozos con TEA,
permitíndolles superar as dificultades atopadas nas relacións duais.

Palabras crave: Adultos, Autismo Complexo, Novas Tecnoloxías

Intervención psicoeducativa a través de Internet para mozas con TEA
Número de póster : FRI02-02 (Paxina 161)

Autores: Are Mellblom, Habilitering & Hälsa, Estocolmo, Suecia. Anna Backman,
Karolinska Institutet, Estocolmo, Suecia / Maj Frostvittra, Karolinska Institutet,
Estocolmo, Sverige, Suecia. Elisabet Norman- Claesson, Habilitering & Hälsa.
Estocolmo, Sverige, Suecia / Sven Bölte, Karolinska Institutet, Estocolmo, Suecia.
Tatja Hirvikoski, Karolinska Institutet, Estocolmo, Suecia

Introdución
O apoio recomendado para os mozos con TEA inclúe intervencións para facilitar a
superación dos retos da vida e a mellora das habilidades sociais, así como o tratamento
da comorbilidad psiquiátrica. A psicoeducación foi recomendada como unha
intervención de primeira liña posterior ao diagnóstico nas directrices nacionais. Só uns
poucos estudos previos describiron intervencións psicoeducativas para o TEA. De
maneira prometedora, estes estudos mostraron efectos positivos preliminares. O
obxectivo do estudo de factibilidad aberto era avaliar a factibilidad, a credibilidade e a
satisfacción do tratamento, así como a eficacia preliminar dunha intervención
psicoeducativa baseada na internet para os mozos con TEA, chamada SCOPE.
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Métodos
A intervención psicoeducativa baseada na internet, que consiste en oito módulos
temáticos de ASD, foi desenvolta en cooperación con mozas con ASD. A intervención
inclúe o contacto semanal cun médico experimentado a través dunha función de
mensaxería en liña. Os mozos (16 - 25 anos de idade, n=28) completaron escalas de
autoavaliación que miden o coñecemento sobre o TEA, o benestar mental, así como a
aceptación do seu diagnóstico e a calidade de vida. A factibilidad foi avaliada polo
cumprimento, a satisfacción e unha escala de cualificación para a credibilidade do
tratamento.

Resultados
A viabilidade do tratamento foi boa no contexto clínico: 79% dos participantes
completaron polo menos 6 dos 8 módulos do programa. A credibilidade do tratamento
foi boa e aumentou significativamente. O coñecemento dos participantes sobre o TEA
tamén aumentou significativamente, e o aumento no coñecemento non se asociou con
efectos negativos sobre o benestar psicolóxico. O seguimento de tres meses demostrou
que os participantes conservaran os seus coñecementos.

Discusión
Un obxectivo da intervención foi informar e educar aos adolescentes maiores e aos
adultos novos con TEA acerca dos diferentes aspectos da TEA - dificultades e
deficiencias comúns, así como fortalezas, a fin de permitir o empoderamento a través da
psicoeducación. No estudo actual, o coñecemento sobre o TEA aumentou
significativamente, sen efectos negativos con respecto ao benestar psicolóxico. Estes
resultados indican que, de forma similar a un estudo previo sobre os efectos da
psicoeducación en nenos con TEA e os seus pais, este tipo de intervención pode axudar
a mellorar o coñecemento sobre a TEA sen efectos secundarios adversos. A
psicopedagoxía por Internet é un novo e prometedor método de tratamento para os
mozos con TEA. Un ensaio controlado aleatorio en curso (ata o de agora n = 90)
xerará máis probas sobre a intervención SCOPE.

Palabras crave: Comunicacións alternativas, novas tecnoloxías, transicións
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Intervención psicoeducativa a través de Internet para mozas con TEA
Número de póster : FRI02-02 (Paxina 161)

Autores: Are Mellblom, Habilitering & Hälsa, Estocolmo, Suecia. Anna Backman,
Karolinska Institutet, Estocolmo, Suecia / Maj Frostvittra, Karolinska Institutet,
Estocolmo, Sverige, Suecia. Elisabet Norman- Claesson, Habilitering & Hälsa,
Estocolmo, Sverige, Suecia / Sven Bölte, Karolinska Institutet, Estocolmo, Suecia.
Tatja Hirvikoski, Karolinska Institutet, Estocolmo, Suecia

Introdución
O apoio recomendado para os mozos con TEA inclúe intervencións para facilitar a
superación dos retos da vida e a mellora das habilidades sociais, así como o tratamento
da comorbilidad psiquiátrica. A psicoeducación foi recomendada como unha
intervención de primeira liña posterior ao diagnóstico nas directrices nacionais. Só uns
poucos estudos previos describiron intervencións psicoeducativas para o TEA. De
maneira prometedora, estes estudos mostraron efectos positivos preliminares. O
obxectivo do estudo de factibilidad aberto era avaliar a factibilidad, a credibilidade e a
satisfacción do tratamento, así como a eficacia preliminar dunha intervención
psicoeducativa baseada na internet para os mozos con TEA, chamada SCOPE.

Métodos
A intervención psicoeducativa baseada na internet, que consiste en oito módulos
temáticos de ASD, foi desenvolta en cooperación con mozas con ASD. A intervención
inclúe o contacto semanal cun médico experimentado a través dunha función de
mensaxería en liña. Os mozos (16 - 25 anos de idade, n=28) completaron escalas de
autoavaliación que miden o coñecemento sobre o TEA, o benestar mental, así como a
aceptación do seu diagnóstico e a calidade de vida. A factibilidad foi avaliada polo
cumprimento, a satisfacción e unha escala de cualificación para a credibilidade do
tratamento.

Resultados
A viabilidade do tratamento foi boa no contexto clínico: 79% dos participantes
completaron polo menos 6 dos 8 módulos do programa. A credibilidade do tratamento
foi boa e aumentou significativamente. O coñecemento dos participantes sobre o TEA
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tamén aumentou significativamente, e o aumento no coñecemento non se asociou con
efectos negativos sobre o benestar psicolóxico. O seguimento de tres meses demostrou
que os participantes conservaran os seus coñecementos.

Discusión
Un obxectivo da intervención foi informar e educar aos adolescentes maiores e aos
adultos novos con TEA acerca dos diferentes aspectos da TEA - dificultades e
deficiencias comúns, así como fortalezas, a fin de permitir o empoderamento a través da
psicoeducación. No estudo actual, o coñecemento sobre o TEA aumentou
significativamente, sen efectos negativos con respecto ao benestar psicolóxico. Estes
resultados indican que, de forma similar a un estudo previo sobre os efectos da
psicoeducación en nenos con TEA e os seus pais, este tipo de intervención pode axudar
a mellorar o coñecemento sobre a TEA sen efectos secundarios adversos. A
psicopedagoxía por Internet é un novo e prometedor método de tratamento para os
mozos con TEA. Un ensaio controlado aleatorio en curso (ata o de agora n = 90)
xerará máis probas sobre a intervención SCOPE.

Efecto das prácticas baseadas en tabletas dixitais no recoñecemento de
emocións e habilidades sociais en nenos e adolescentes con TEA: un
estudo piloto realizado nas aulas. Número de póster: FRI02-04 (Paxina 162)

Autores: Robin Bastien, UMONS, Service d' Orthopédagogie Clinique, Mons,
Bélxica. Thierry Bordignon, UMONS, Mons, Bélxica. Marie- Claire Haelewyck,
UMONS, Service d' Orthopédagogie Clinique, Mons, Bélxica

Introdución
As tecnoloxías están constantemente presentes na nosa vida cotiá. Algunhas delas
teñen como obxectivo aumentar a comodidade da sociedade, outras teñen como
obxectivo aumentar o potencial de todos, permitíndolles actuar de forma máis eficaz na
súa contorna. Por mor da recente implementación destas ferramentas nas escolas, vemos
novas formas de ensino, non baseadas esencialmente nunha modificación dos contidos,
senón en novas modalidades, novas prácticas pedagóxicas para transmitir máis
eficientemente a información aos alumnos. E se estas novas tecnoloxías puidesen traer
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beneficios aos estudantes con Trastorno do Espectro Autista ( TEA), especialmente no
desenvolvemento das súas habilidades sociais?

Métodos
Corenta e catro nenos e adolescentes con TEA de baixo funcionamento de entre 6 e
14 anos participaron neste estudo piloto. Estes participantes foron seguidos por equipos
educativos de escolas especializadas que beneficiaron ás tabletas dixitais nas súas
prácticas. Realizamos unha avaliación previa e posterior á intervención sobre o
recoñecemento emocional e as habilidades sociais durante un período dun ano.
Comparamos os seus resultados cos métodos estatísticos bayesianos cos novos
estudantes que chegaron ás aulas ao final do proxecto. Creáronse entrevistas individuais
e grupos focales para recoller dos profesores as súas opcións, prácticas, trabas e pancas
relacionadas coa implementación destas tecnoloxías dentro das clases. Realizouse unha
análise de contido destes datos.

Resultados
Os resultados mostran que os estudantes que se beneficiaron das tabletas
desempéñanse mellor no recoñecemento das emocións e as habilidades sociais que os
recentemente chegados. Nos seus alumnos, os profesores informan dunha maior
espontaneidade na comunicación, unha mellor comprensión da linguaxe e das emocións,
e unha aprendizaxe máis fácil dos códigos sociais. Ademais, notan un aumento nas
interaccións entre os seus estudantes. A motivación para usar tabletas en clase parece
ser unha panca importante durante a aprendizaxe.

Discusión
O uso das tabletas dixitais ofrece unha multiplicidade de métodos pedagóxicos que
son prometedores na aprendizaxe de habilidades sociais e emocións. Discutiremos, por
unha banda, as prácticas pedagóxicas utilizadas polos profesores, e por outro, os
obstáculos e as pancas relacionadas cos seus usos, segundo o informado polos
profesores. Finalmente, discutiremos como se poden incorporar estas tabletas nunha
perspectiva inclusiva.

Palabras crave: Educación, Novas Tecnoloxías
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Cribado da condición de espectro autista ( ASC) con tecnoloxías
dixitais: unha visión xeral das dificultades metodolóxicas Número de
póster: FRI02-06 (Paxina 163-1)

Autores: Zsofia Borsos, Universidade Eotvos Lorand, Budapest, Hungría. Zoltan
Jakab, Universidade Eotvos Lorand, Budapest, Hungría / Krisztina Stefanik,
Universidade ELTE, Budapest, Hungría. Bianka Bogdan, Universidade Eotvos
Lorand, Budapest, Hungría. Miklos Gyori, Universidade ELTE, Instituto de
Psicoloxía de Necesidades Especiais e HAS- ELTE Grupo de Investigación'Autismo na
Educación', Budapest, Hungría

Introdución
Experimentáronse varias tecnoloxías dixitais para mellorar a detección precoz do
ASC. Centrámonos nas dificultades metodolóxicas que poden subxacer no feito de que
ningunha delas converteuse en parte da práctica diaria. Presentamos (1) os principais
achados dun proxecto de investigación e desenvolvemento destinado a desenvolver un
sistema dixital multimodal e social baseado en xogos serios para a detección de casos
de ASC de alto funcionamento en idade preescolar, e discutimos as dificultades
metodolóxicas (2) na adaptación da tecnoloxía e a metodoloxía de investigación, e (3)
na contratación, debido ás características do grupo obxectivo.

Métodos
Os resultados e as conclusións metodolóxicas repórtanse a partir dunha serie de
estudos co primeiro prototipo do xogo. Recompiláronse datos de nenos con
desenvolvemento típico e de nenos con CEA ( n = 10/10 e 13/13 en estudos
posteriores).
Rexistráronse os seguintes tipos de datos: expresións faciais emocionais
(clasificadas tanto por análise automatizada como por análise humana), accións abertas (
clics do rato) e comportamentos de escaneo visual.
As fontes de análises foron as experiencias dos usuarios co xogo, a calidade dos
datos, as comparacións de grupos e a fiabilidade das probas. Os desafíos metodolóxicos
foron recompilados e analizados no proceso dos estudos empíricos, a través de
discusións de grupos de expertos.
66

Resultados
(1) A calidade dos datos é subóptima pero aínda permite conclusións significativas,
a codificación automática das expresións faciais é moi, pero non totalmente fiable, a
codificación humana era moi pouco fiable, atopamos algunhas diferenzas ASC/ NT
prometedoras nas emocións mostradas durante o xogo. (2) (i) Moi poucos estudos
exploraron as características específicas da expresión emocional facial no CSA
mediante o uso de tecnoloxías de recoñecemento automatizado, e estas proveñen
doutros grupos de idade. ii) A sincronización dos datos é un elemento crucial da
análise. iii) Os artefactos inesperados poden obstaculizar a análise das emocións
codificadas por máquina. iv) Existe unha relación positiva entre a calidade dos datos
codificados por máquinas e os datos de seguimento ocular. Os movementos da cabeza
parecen prexudicar a calidade dos datos. (3) A ensamblaxe da mostra de control foi
difícil xa que repetidamente atopámonos con nenos en situación de risco no proceso de
selección.

Discusión
Os nosos achados mostran direccións alentadoras para implementar e validar
sistemas multimodales baseados en xogos para a detección de ASC e poden axudar a
planificar proxectos similares con especial atención a cuestións metodolóxicas clave.

Palabras crave: Adaptación, Avaliación, Novas Tecnoloxías

Deseño para todos? Un novo enfoque de deseño sensorial para persoas
con Trastornos do Espectro Autista Número de póster: FRI02-05 (Paxina 163)

Autores: Elena Bellini, Florencia, Italia
Introdución
"Moitos estudos demostraron o impacto do medio ambiente na calidade de vida das
persoas. As persoas con TEA son particularmente sensibles ao medio ambiente, debido
ao seu ipo- ou iper-reactividade aos estímulos sensoriais. O mundo no que vivimos
podería ser demasiado estimulante, confuso e estresante para eles. " nihil est in
intellectu quod prius non fuerit in sensu": todo o que coñecemos sobre o mundo
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empeza polos sentidos. Os trastornos ou alteracións sensoriais poden influír tamén na
comprensión e o desenvolvemento de habilidades durante toda a vida. A famosa frase
da Dra. Lorna Wing "unha vez que coñeciches a unha persoa con autismo

Métodos
Vostede coñeceu a unha persoa con autismo" expresa ben a forte variedade dentro
do amplo espectro. A frase "deseño para todos" ten sentido para as persoas con TEA?
Esta investigación pretende desenvolver unha nova ferramenta de deseño que teña en
conta as preferencias sensoriais das persoas, pero que permita aos profesionais deseñar
espazos públicos "para todos", grazas ás tecnoloxías de apoio. Esta ferramenta
experimentaríase na contorna sanitaria, que representa tamén un dos maiores retos no
caso dos TEA. «

Resultados
A investigación levouse a cabo en diferentes fases: revisión da literatura
internacional, cuestionarios e entrevistas a persoas con TEA e as súas familias, focus
group con profesionais, análises dalgúns casos de estudo internacionais, definición dos
requisitos para unha nova ferramenta de análise e deseño, definición do "deseño
sensorial" como unha nova tecnoloxía para facer a contorna flexible e personalizable,
estudo de caso experimental: unha sala de espera sensorial en urxencias, avaliación.

Discusión
O uso de tecnoloxías de asistencia apoia a flexibilidade do espazo. Os primeiros
resultados presentan a capacidade da contorna para adaptarse ás diferentes persoas. No
servizo de urxencias, a sala de espera sensorial utilízase tamén para que as vítimas da
violencia sentan seguras e seguras e para controlar o esgotamento dos profesionais da
saúde. Representa unha instalación favorable ao autismo, pero tamén un espazo seguro
"para todos".

Palabras crave: Adaptación, Medio Ambiente, Novas Tecnoloxías
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Tecnoloxías de asistencia para aumentar o emprego de adultos con
trastorno do espectro autista ( TEA) Número de póster: FRI02-08 (Paxina
164-1)

Autores: Sarah Cherruault- Anouge, AUTICIEL, París, Francia. Julie Renaud
Mierzejewski, AUTICIEL, París, Francia

Introdución
O emprego é un problema importante para os adultos con TEA no mundo. En
Francia, o 95% dos adultos con autismo están desempregados. A maioría deles
enfróntanse a dificultades que son barreiras para a contratación: comunicación,
secuenciación de tarefas, imitación, interaccións sociais... O plan global da OMS 20142021 mellorou o feito de que as tecnoloxías de asistencia son unha oportunidade para
que as persoas con autismo enfróntense a esas dificultades e accedan ao emprego,
mesmo para as persoas con autismo non verbal grave. Un software dedicado e
personalizable pode proporcionar asistencia e axudar a desenvolver habilidades.

Métodos
Durante un ano, 30 adultos con TEA utilizaron tabletas para desenvolver
habilidades profesionais en 5 sectores de actividade diferentes: -Lembrar e preparar o
seu horario de traballo- axudar a realizar os pasos necesarios para completar unha tarefa
con secuencias audiovisuais- mostrar o paso do tempo con temporizadores- practicar
habilidades sociais con probas sociais- comunicalos contidos (vídeos, temporizadores,
secuencias, cores, textos, probas) personalizáronse para adaptarse ás necesidades de
cada individuo e á súa contorna de traballo.
Resultados
Ao principio, o proxecto en si mesmo requiría dedicar recursos adicionais á
formación de coidadores e traballadores, e tempo para personalizar as ferramentas.
Despois dun ano, as tabletas convertéronse nunha ferramenta de axuda diaria para os
traballadores. Segundo as estatísticas, os coidadores e os traballadores con autismo
crearon e utilizan 350 secuencias. Os comentarios de coidadores e traballadores
mencionan que as tabletas son ferramentas intuitivas, personalizables e non
estigmatizantes que todos están encantados de utilizar. As tabletas axudaron a
implementar axudas visuais e horarios personalizados segundo o recomendado pola
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Alta Autoridade de Saúde, o que antes era imposible de facer por falta de habilidades e
tempo.
Algúns dos traballadores foron capaces de crear rapidamente as súas propias
secuencias, e estableceron un sistema de consellería entre pares. Os datos recolleitos
proporcionan información ao empregador para axudarlle a axustar o seguimento e
avaliar as tarefas.

Discusión
Os resultados converxen coas recomendacións da OMS e estudos similares, xa que
destacan como as tecnoloxías de asistencia poden ser unha panca para empoderar ás
persoas autistas ao longo do seu ciclo de vida laboral -desde a formación ata un proceso
continuo de desenvolvemento de habilidades- en empregos protexidos, apoiados ou
competitivos. Isto require un estudo socioeconómico para medir o impacto potencial das
tecnoloxías de asistencia na empregabilidade das persoas autistas e a posible redución
de custos do actual sistema de atención social e sanitaria.

Palabras crave: Emprego, Empoderamento, Novas Tecnoloxías

PEGASE: un programa de telemidicina para o autismo. Número de
póster: FRI02-07 (Paxina 164)

Autores: Marie Lucile Calmettes, A Tire d' Aile, Levallois, Francia

Introdución
Presentamos un programa de telemidicina, creado en 2013 por unha asociación para
a súa MAIS situada no centro de Francia. En 2013, o MAIS, que alberga a 24 residentes
con autismo, podería perder a súa acreditación porque non podía contratar neurólogos e
psiquiatras na área. Por esta razón, a asociación xestora decidiu deseñar un programa de
telemedicina experimental. O seu obxectivo era organizar consultas de alto nivel cun
importante hospital universitario e a súa unidade de autismo, a través da plataforma
rexional de telemedicina de recente creación. Así é como a institución puido lograr o
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pleno cumprimento e atender aos seus residentes sen ter que trasladalos, o cal é custoso,
estresante e difícil de organizar para unha unidade pequena. Tamén lle deu ao
departamento do hospital a oportunidade de capacitar ao persoal do MAIS e acompañar
aos adultos autistas.

Métodos
- Buscando patrocinio para o equipo e a experiencia en telemedicina.
- Redacción do proxecto tras unha análise de necesidades e viabilidade - Convencer aos
departamentos administrativos do hospital e á " ARS" (Axencia Rexional de Saúde).
- Estandarización dos datos de transmisión de saúde dos residentes, formación de
enfermeiras no uso da plataforma de telemedicina con numerosas probas técnicas e
estudos de casos.
- Firma de dous acordos co hospital para sesións de tele-experiencia, tee-asistencia e
teleconsultas.
- Organización dun comité directivo para validar o programa e a presentación dunha
historia do experimento completo para dalo a coñecer amplamente.

Resultados
Este programa permitiu que todos os residentes sexan coñecidos e seguidos pola
unidade rexional de expertos en autismo e asegurou o MAIS a través da adquisición de
novas habilidades na profesión de enfermería. Os resultados finais dos actos a través da
plataforma desde o principio son:3 sesións de formación, 14 teleconsultas en
neuroloxía e 17 teleasistencia e peritaxe en psiquiatría. A nosa principal preocupación
non era tanto a cantidade como a calidade da atención, e sen este experimento exitoso, o
futuro do MAIS estaría en perigo.

Discusión
Nunha segunda fase, este programa permitirá abrirse a outras especialidades, a
outros centros hospitalarios ou á medicina urbana, e anticiparse ao envellecemento das
persoas autistas, xa sexa en institucións ou no seu domicilio, e constitúe unha
ferramenta de comunicación moi interesante para o estudo de casos e a formación
interinstitucional. Dirixiuse unha película de 3 minutos para presentar o programa de
telemedicina, o MAIS e todos os seus usuarios.
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Palabras crave: Coidado, Novas Tecnoloxías, Formación

COMET - modelo de comunicación en liña no equipo terapéutico de
nenos con trastornos do desenvolvemento - un estudo piloto. Número de
póster: FRI02-09 (Paxina 165)

Autores: Ana Dragu, FEDRA, Bistrita, Rumania

Introdución
A eficiencia do equipo terapéutico é recoñecida hoxe en día como unha ferramenta
esencial na construción dun sistema de saúde mental eficaz e centrado no paciente. A
calidade da comunicación é esencial para a creación destes equipos. O mesmo ocorre
coa calidade da información proporcionada aos pacientes e as súas familias. Numerosos
estudos documentaron a existencia de importantes barreiras de comunicación entre os
provedores de atención médica e as persoas con trastornos do desenvolvemento e as
súas familias. O obxectivo deste estudo é desenvolver e implementar un modelo de
comunicación multimedial online dos membros do equipo terapéutico na intervención
específica para nenos con autismo e investigar o efecto que o uso de revistas
terapéuticas online ten sobre a percepción dos pais e terapeutas sobre a información, as
técnicas de intervención aprendidas/ensinadas e as habilidades de relación co neno.

Métodos
Realizouse un estudo clínico observacional prospectivo utilizando un deseño prepost e post-intervención con medicións repetidas. 44 participantes, 33 pais e 11
terapeutas foron inscritos no estudo. Formaron 33 equipos que probaron durante 3
meses revistas multimedia en liña deseñadas de acordo co modelo proposto. Os
rexistros foron creados polo coordinador e personalizados para cada beneficiario do
servizo. Instruíuse aos participantes para que utilizasen diariamente este modelo de
comunicación con todas as funcións dispoñibles.

Resultados
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Aplicáronse modalidades específicas ás estatísticas descritivas, calculando as
puntuacións medias de cada ítem analizado, e aplicáronse técnicas de comparación
grupal, é dicir, probas t para mostras de pares. Os resultados suxiren que o uso de
revistas de comunicación en liña no equipo terapéutico ten un efecto positivo na
comunicación. Os participantes consideran que o uso de revistas en liña é accesible,
mellorouse a transferencia de información no equipo terapéutico, os membros do grupo
informan dunha maior aprendizaxe e unha maior capacidade para implementar técnicas
terapéuticas específicas. No grupo de terapeutas hai diferenzas significativas antes e
despois da proba na capacidade de relacionarse co neno.

Discusión
Agora existe un esforzo mundial sen precedentes para acelerar a adopción da
tecnoloxía no sistema de saúde e revolucionar a innovación. O estudo contribúe a
enriquecer a literatura propoñendo e probando un modelo de comunicación en liña
accesible, gratuíto e flexible, así como a obtención de datos estatisticamente
significativos e de gran relevancia práctica.

Palabras crave: Comunicación, Autismo Complexo, Novas Tecnoloxías

Robot humanoide, Milo, insignia a estudantes con autismo Número de
póster: FRI02-12 (Paxina 167)

Autores: Elena Ghionis, District7/Converse College, Spartanburg, Estados Unidos.
Kylie Mckinney, Spartanburg School District 7, Spartanburg, Estados Unidos. Emily
Cook, Spartanburg School District 7, Spartanburg, Estados Unidos

Introdución
Os profesionais están constantemente buscando novas e innovadoras maneiras de
chegar aos nenos con autismo. Empezamos a buscar un plan de estudos que nos axude a
ensinar mellor aos nosos estudantes no Spectrum. Con todo o noso coñecemento do
autismo en mente, o robot humanoide de RoboKind, Milo, atopouse co noso radar.
Investigamos o plan de estudos para ver como a nova tecnoloxía podería satisfacer as
necesidades específicas dos nosos estudantes no Spectrum. Nós, como educadores,
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compartimos unha visión común con RoboKind e comezamos a embarcarnos nunha
viaxe cunha peza de tecnoloxía que pronto se convertería en amiga dos nosos fillos.

Métodos
Milo foi implementado en SC, Estados Unidos, nunha escola para nenos de 3 a 21
anos de idade, que teñen impedimentos significativos na súa capacidade intelectual ou
de comportamento. Dezasete estudantes recibiron instrución con Milo durante sesións
de trinta minutos, de dous a tres veces por semana, ademais de recibir todos os demais
servizos ou terapias de instrución, comportamento e relacionados. Os resultados foron
medidos usando un sistema de avaliación que consiste no GARS-3 ( Gilliam Autism
Rating Scale, 3ª ed.) e o progreso nas metas do IEP (Plan de Educación
Individualizado).

Resultados
Dos 17 estudantes que usaron Milo, 8 mostraron melloras nos índices de 4 e 6
puntos no GARS-3, comparando os resultados antes e despois da implementación.
Catro estudantes mostraron reducións especificamente na área da repetición restritiva. A
revisión dos datos do IEP dos estudantes dos rexistros dos mestres mostrou que durante
o primeiro trimestre de nove semanas antes de que os estudantes comezasen a usar
Milo, os 17 estudantes mostraron un progreso mínimo cara ás súas metas do IEP. Con
todo, despois de que Milo foi agregado ao seu horario, os estudantes mostraron un
progreso significativo ou dominio relacionado coas súas metas sociais, de
comunicación, de comportamento e académicas.

Discusión
Milo, un dos primeiros robots humanoides do mundo, demostrou ser de gran
beneficio para educadores, terapeutas, pais e, o que é máis importante, para estudantes
con autismo. O plan de estudos especializado tiña como obxectivo axudar a mellorar a
atención conxunta, responder e iniciar unha conversación, tomar quendas, acougarse e
moitas outras habilidades necesarias que as persoas con autismo tipicamente carecen. O
noso estudo demostrou definitivamente que estes obxectivos curriculares propostos son,
de feito, alcanzables para os estudantes con autismo. Ademais, atopamos que Milo ten a
capacidade de chegar a unha poboación diversa de estudantes excepcionais. Como sería
o noso "mundo do autismo" se máis escolas, familias, persoas tivesen acceso a Milo?

Palabras crave: Comportamento, Autismo Complexo, Intervención
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Autismo e regulación da hipersensibilidade. Número de póster: FRI02-15
(Paxina 169)

Autores: Sonja Heinrich, autismus dialog hamburg, Hambrg, Alemaña. Hristo
Kyuchukov, Universidade de Silesia en Katowice, Cieszyn, Polonia / Michel
Ackermann, Berliner Institut für Familientherapie, Berlín, Alemaña

Introdución
A avaliación baséase na investigación do Prof. Dr. Stephen Porges, que demostrou
unha mellora significativa na regulación da hipersensibilidad, así como a tensión para
os nenos con diagnóstico de ASD, utilizando unha versión anterior do Protocolo de
Seguridade e Saúde, este estudo avalía a aplicación do dispositivo SSP actual cun
grupo de persoas con diagnóstico de ASD de diferentes idades e graos de síntomas.

Métodos
O SSP aplica música vocal alterada por computadora (é dicir, música filtrada)
deseñada para esaxerar as características da prosodia humana e para exercer a
regulación neural dos músculos do oído medio. A parte clínica do estudo está
organizada en 4 bloques de semanas cliente, o primeiro bloque comeza en febreiro de
2018 e o bloque final en outubro de 2018 en Hamburgo e Berlín, Alemaña. os clientes
escoitaron a música de frecuencia modulada durante 5 días consecutivos (60 minutos
cada un) e foron acompañados por terapeutas adestrados para o SSP (luz motivando e
respondendo as interaccións). Utilízanse follas de avaliación: BBC Sensory Scales con
50 preguntas sobre 4 temas sensoriais áreas: acústica, visual, táctil e
deglución/dixestión. As avaliacións de 36 nenos e adultos participantes realizáronse
antes da semana da SSP e despois das semanas 1 e 4 en que se utilizou a SSP. Os
resultados foron analizados con ANOVA.

Resultados
A avaliación dos resultados mostra a significación estatística dun cambio na
hipersensibilidad 4 semanas despois do uso do SSP. O maior cambio refírese á
hipersensibilidad auditiva como unha variable dependente da idade, a capacidade da
linguaxe e o autocuidado. A influencia da capacidade da linguaxe tamén é
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estatisticamente significativa para o grao de sensibilidade aos estímulos auditivos,
visuais, táctiles e dixestivos.

Discusión
O SSP permite un novo enfoque no campo da terapia do autismo. O alivio da
hipersensibilidad sensorial é un requisito previo para unha maior capacidade e vontade
de comunicación. Estudos adicionais poderían avaliar se e ata que punto o SSP tamén
mellora o procesamento do fala das persoas autistas ao reducir a hipersensibilidad. O
procesamento de estímulos sensoriais a nivel do sistema nervioso autónomo é un factor
decisivo para a comunicación e a capacidade de comunicación, que aínda non se
identificou ou tido en conta na terapia.

Palabras crave: Comunicación, Intervención, Novas Tecnoloxías

GESTIAC APP: Xestión do tempo e das actividades Número de póster:
FRI02-16 (paxina 170)

Autores: Ignacio Cale León, Burgos, España. Anxo Hortigüela Chamo, Autismo
Burgos, Burgos, España

Introdución
Todos somos capaces de planificar as nosas rutinas diarias, sabemos que e cando
imos facer algo no futuro. Este coñecemento confírenos a oportunidade de organizar e
planificar a nosa vida. As persoas con TEA e outras con problemas similares, non
poden ou teñen serias dificultades no desenvolvemento desta planificación, que se
supón que é algo fácil para nós. En consecuencia, as persoas con TEA necesitan un
sistema eficaz para facer comprensible a secuencia das actividades diarias, o paso do
tempo e a proxección do futuro a curto, medio ou longo prazo.
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Métodos
Como docente, tiven a oportunidade de participar na elaboración e desenvolvemento
de ferramentas tecnolóxicas para persoas con TEA en diversos proxectos con entidades
nacionais e internacionais, obtendo un premio nacional á Mellora da Calidade Educativa
en 2009. Ao longo de máis de vinte e cinco anos como profesional utilicei moitas
ferramentas tecnolóxicas, pero ningunha delas, nin sequera as da internet, permitiume
ofrecer totalmente o que buscaba para axudar a estes colectivos. Esa situación
estimuloume a deseñar unha aplicación que respondese as necesidades das persoas con
TEA. No Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo de 2016 lanzouse en Google
Play a aplicación GESTIAC. GESTIAC é unha aplicación gratuíta para Android
(proximamente en iOS) a través da cal as persoas con este tipo de dificultades son
capaces de entender de forma integrada e global tanto as actividades como o tempo que
transcorre durante a realización das mesmas.

Resultados
Os resultados superaron as expectativas desde que se publicou hai máis de dous
anos, converténdose nunha ferramenta de referencia na aula. O seu uso permite aos
alumnos ter o control da contorna, saber que actividades van realizar e durante canto
tempo. Este coñecemento da estruturación organizacional confírelles estabilidade
emocional e calidade de vida. Estes resultados son especialmente positivos para aquelas
persoas con maiores dificultades para entender un concepto abstracto como o tempo
dunha maneira fácil, nunha pantalla clara e intuitiva que combina a secuencia de
actividades e o tempo visualmente nunha soa ferramenta.

Discusión
Outra das vantaxes observadas é que pode ser utilizado polo grupo ou polo
individuo, adaptándose ás necesidades de cada persoa, e o seu uso pode ser
implementado en calquera contorna xa que pode ser instalado en dispositivos móbiles.
A previsión futura desta aplicación sería a súa difusión e extensión gratuíta a todas as
plataformas posibles para que as persoas que a necesiten poidan beneficiarse do seu uso.

Palabras crave: Autonomía, Novas Tecnoloxías, Organización
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Podemos usar xogos de aprendizaxe dixitais ( cinéticos) para mellorar
o desenvolvemento da linguaxe en nenos autistas? Número de póster:
FRI02-19 (Paxina 172)

Autores: Melina-Sofia Armaganidou, UCL/ IOE, Londres, Reino Unido. Maria
Kambouri, UCL IOE, Londres, Reino Unido

Introdución
Exploramos os beneficios de usar xogos de cámara cinética dixital ( Kinems), unha
plataforma de aprendizaxe de xogos baseada no movemento co sistema de vixilancia e
reporte integrado, dando máis flexibilidade e axencia aos profesores/terapeutas
participantes. Estes xogos, que ofrecen modalidades de interacción natural co usuario,
parecen ser moi beneficiosos para esta poboación debido á combinación de actividades
físicas con tarefas de adestramento cognitivo. Aínda hai unha investigación aberta a
cuestión de como integrar estes xogos nas escolas e como organizar estudos de
avaliación sistemática para demostrar o seu valor engadido. A pregunta da investigación
foi se estes xogos terían un efecto sobre o fala e a linguaxe e se serían útiles para as
escolas de autismo dos primeiros anos. Máis especificamente, preguntamos se pode ter
un impacto no desenvolvemento do vocabulario (receptivo e expresivo).

Métodos
Seguimos un paradigma participativo no que o equipo de investigación incluía a un
practicante-investigador que era asistente de ensino na clase. Cun deseño de caso único
que mide múltiples casos antes e despois dunha intervención de 10 semanas, levou a
cabo dúas veces por semana.
Empregouse un deseño de liña de base múltiple; avaliouse o vocabulario receptivo e
expresivo de todos os nenos (proba de Reynell) e a gravidade do autismo ( CARS)
antes e despois da intervención. Cinco nenos de entre 4 e 6 anos foron os participantes
con diagnóstico formal de autismo. As entrevistas co mestre e outros asistentes de
ensino e o persoal deron unha imaxe completa de cada neno.

Resultados
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A avaliación ao final da intervención mostrou melloras no seu vocabulario
expresivo e receptivo, así como a redución dos problemas de conduta, a mellora da
motivación e os comportamentos desafiantes. As ganancias non se limitaban só ao
tempo de xogo, senón que eran transferibles a través de moitas actividades e
oportunidades de interacción. Os mestres sorprendéronse ao notar certa xeneralización
dos efectos da intervención, tales como comportamentos máis apropiados, máis palabras
faladas e esforzos de comunicación máis apropiados por parte dos nenos en todos os
contextos.

Discusión
Os resultados son moi alentadores para os profesores e os deseñadores de xogos, xa
que estes xogos poden adaptarse mellor ás aulas. A fixación de obxectivos e a
avaliación foron cuestións que as escolas NEE tiveron que abordar. Planéase un estudo
de seguimento cos mesmos nenos para establecer os efectos a longo prazo da
intervención.

Palabras crave: Desenvolvemento, Linguaxe, Novas Tecnoloxías

Achega do robot humanoide "Nave", no coidado de nenos con TEA
de 3 a 6 anos - Experiencia dun CAMSP Número de póster: FRI02-21
(Paxina 173)

Autores: Eric Lle Galloudec, CAMSP et Plateforme diagnostic autisme de
Beauvais Beauvais, Beauvais, Francia. Mélodie Kry, Plateforme diagnostic autisme
de Beauvais, Beauvais, Francia. Damien Legros, CAMPS - Plateforme diagnostic
autisme, Beauvais, Francia. Cheslie-Anne Ramos, Universidade Jules Vernes
Picardie, Amiens, Francia

Introdución
O robot Nave ( Aldebaran Robotics/ Softbank Robotics) é un robot humanoide de
58 cm de altura, capaz de realizar movementos, expresar emocións, escoitar e responder
a instrucións sinxelas. Para iso, está equipado con ollos que cambian de cor, altofalantes
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e numerosos sensores. Aínda que o seu interese demostrouse no coidado de nenos con
TEA, hai poucas descricións do seu uso en nenos con TEA menores de 6 anos.
Optamos por traballar nas habilidades para imitar movementos, identificar e expresar
emocións.

Métodos
Para favorecer unha relación triádica (neno/adulto/robot), un dos dous profesionais
interactúa especificamente co neno, mentres que o segundo asígnase ao control do
robot. Desenvolvemos unha mesa de observación para as habilidades de imitación do
neno e outra para as habilidades de identificación e expresión de emocións. Isto debería
permitirnos avaliar o desenvolvemento das habilidades do neno mentres o robot está
presente.
O proceso de tratamento realízase en 3 etapas:
- Familiarización: O robot é introducido ao neno (movementos simples e producións
verbais simples do robot) e a duración da exposición depende destas reaccións: interese,
indiferenza, medo.
- Aprendizaxe: o uso do robot introdúcese na continuidade dunha actividade tradicional.
Ao neno móstraselle como o robot é capaz de reproducir movementos ou emocións.
- Capacitación: A participación infantil aumenta e diversifícase. O neno debe imitar os
movementos realizados polo robot, identificar, nomear e imitar as emocións mostradas
polo robot.

Resultados
Puidemos observar que o uso do robot require un tempo de preparación significativo
antes da sesión para xestionar o protocolo que debe ser implementado. A experiencia
confirma a importancia da participación de 2 profesionais. Tamén observamos unha
gran variabilidade nos niveis de interese dos nenos polo robot. Por tanto, o período de
familiarización pode ser moi variable. Observamos que o robot pode ser un reforzo
poderoso e inmediato para algúns nenos, pero outros poden experimentar reaccións de
medo ou desconfianza, que poden requirir varias sesións de familiarización para que o
neno gañe confianza.

Discusión
Débese realizar un estudo para avaliar se os resultados obtidos en presenza do robot
poden xeneralizarse en sesións sen o robot e na vida cotiá.
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Palabras crave: Infancia, Novas Tecnoloxías, Robot

EHealth Intervention for Social Skills: Intervención Psiquiátrica de
Animoción en Vivo ( PLAI) Número de póster: FRI02-22 (Paxina 174)

Autores: Lisa Ruotsalainen, Unidade de Investigación de Psiquiatría de Nenos e
Adolescentes, Rexión do Sur de Dinamarca, Odense, Dinamarca. Johannes Verner
Olsen, Unidade de Investigación de Psiquiatría de Nenos e Adolescentes, Sur de
Dinamarca, Odense, Dinamarca. Nadia Rø nn Nø rgaard, Unidade de Investigación de
Psiquiatría de Nenos e Adolescentes, Sur de Dinamarca, Odense, Dinamarca. Cathriona
Cantio, Unidade de Investigación de Psiquiatría de Nenos e Adolescentes, Rexión do
Sur de Dinamarca, Odense, Dinamarca. Niels Bilenberg, Unidade de Investigación de
Psiquiatría de Nenos e Adolescentes, Sur de Dinamarca, Odense, Dinamarca

Introdución
Os nenos con trastorno do espectro autista ( TEA) mostran patróns atípicos de
desenvolvemento social, o que causa dificultades coas interaccións sociais. Os achados
mostran que os nenos con ASD son máis interesados en ver personaxes animados
comparados cos humanos. A intervención eHealth PLAI utiliza a tecnoloxía de captura
de movemento, que permite converter a interacción humana nun personaxe animado. O
personaxe animado transmítese en directo ao neno e unha gravación en directo do neno
permite interactuar en tempo real. O obxectivo do estudo é crear unha intervención que
faga posible que os nenos con TEA aumenten as súas habilidades sociais ao animalos a
interactuar máis.

Métodos
Aproximadamente 20 nenos entre as idades de 3-6 anos con TEA de acordo cos
criterios do DSM-5 serán asignados aleatoriamente á intervención ( PLAI) ou ao
tratamento como de costume ( TAU). Os nenos serán avaliados por Vineland Adaptive
Behavior Scales ( VAPS). Todas as sesións serán codificadas usando o Formulario de
Observación de Probas ( TOF) e a Escala de Resposta Social ( SRS) será enchida polos
pais. Para obter datos cualitativos sobre o desenvolvemento das habilidades sociais dos
nenos, tamén se realizarán entrevistas cos pais e coidadores secundarios, e o deseño da
intervención basearase nas iniciativas, intereses e ideas do neno. O terapeuta usa un
traxe Animotion, que conforma os movementos do terapeuta nun personaxe animado
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na pantalla do neno. O terapeuta utiliza un sistema semiestructurado de diferentes
rutinas de xogo para interactuar co neno como un personaxe animado, inspirado no
modelo Early Start Denver ( ESDM).

Resultados
A intervención PLAI só ten resultados preliminares dispoñibles. Non se atopou un
efecto significativo sobre a sintomatoloxía da CIA ( SRS). Con todo, as entrevistas
cualitativas describen un impacto positivo nos nenos e a súa capacidade para participar
na interacción social, xa que os pais reportan a mellora nas habilidades sociais como
xestos de saúdo social.

Discusión
A intervención PLAI ten o potencial teórico de fomentar e apoiar o
desenvolvemento de habilidades sociais en nenos con TEA. Algúns resultados
cualitativos do estudo xa apuntan na dirección dun desenvolvemento positivo
significativo das habilidades sociais dos nenos con TEA, pero necesítanse máis datos.

Palabras crave: Novas Tecnoloxías, Preescolar, Social

Enable- ASC: Habilitar a colaboración na aula co uso de dispositivos
con pantalla táctil en nenos pequenos con autismo. Número de póster:
FRI02-24 (Paxina 175-1)

Autores: Chrysoula Mangafa, Birmingham, Reino Unido

Introdución
Os nenos pequenos con autismo teñen moitos talentos e intereses especiais, entre os
que se atopa a súa afinidade coas tecnoloxías dixitais ( Porayska- Pomsta et ao. 2012).
A pesar do crecente uso de tabletas móbiles nas escolas e da motivación dos nenos para
utilizalas, hai pouca orientación e investigación sobre como os mestres utilizan as
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tecnoloxías de pantalla táctil na aula para apoiar aos nenos con autismo a desenvolver
habilidades específicas, como a comunicación social ( Kagohara et ao. 2013).
Especificamente, a literatura sobre o impacto da capacitación docente no
desenvolvemento das habilidades de comunicación social en clase é escasa ( Mangafa
et ao. 2016). Este estudo explorou a eficacia da formación de profesores de iPad para
mellorar a práctica e o estilo interactivo dos profesores, así como o comportamento e a
participación do neno en interaccións conxuntas.

Métodos
Seguiuse unha metodoloxía de investigación de acción nunha escola primaria
especial en Inglaterra, Reino Unido. Utilizáronse gravacións de vídeo e entrevistas
semiestructuradas para recompilar datos. Realizáronse gravacións de vídeo de catro
nenos con autismo de 10-11 anos mentres interactuaban con iPads durante un período
de cinco semanas. levaron a cabo entrevistas cos profesores para explorar as súas
experiencias no ensino de nenos autistas e o uso das novas tecnoloxías no seu ensino.
Os profesores tamén participaron nun taller de formación para compartir experiencias e
aprender sobre novas formas de utilizar as tecnoloxías de pantalla táctil en clase.

Resultados
Os nenos estaban máis activamente involucrados en interaccións conxuntas cando
usaban iPads cos seus profesores que sen o uso da tecnoloxía. Durante o taller de
capacitación, os mestres mencionaron que as discusións sobre o uso do iPad e as
estratexias de autismo aumentaron a súa confianza e axudáronlles a reflexionar sobre a
súa práctica. Despois do taller, atopouse que os mestres axustaban o seu estilo
comunicativo (por exemplo, dando tempo ao neno para que respondese), facían cambios
na contorna (por exemplo, minimizando as distraccións) e utilizaban recursos (por
exemplo, utilizando símbolos e imaxes) para relacionarse cos nenos pequenos mentres
usaban o iPad.

Discusión
A formación de profesores sobre o uso do iPad e as estratexias de ensino
específicas para o autismo é un enfoque eficaz que pode mellorar a confianza dos
profesores no uso de dispositivos móbiles na aula dunha maneira máis colaborativa e
atractiva. Os estudos futuros deben incorporar a participación activa do persoal da
escola e investigar as súas experiencias persoais no desenvolvemento de habilidades de
comunicación social en nenos autistas para o uso de tecnoloxías de pantalla táctil en
contornas do mundo real.
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Palabras crave: Comunicación, Educación, Novas Tecnoloxías

Deseña a túa vida. Número de póster: FRI02-23 (Paxina 175)

Autores: Maurice Magnée, Nijmegen, Países Baixos. Jelle Van Dijk, Universidade de
Twente, Enschede, Países Baixos / Jan- Pieter Teunisse, Nijmegen, Países Baixos.
Mascha Van Der Voort, Universidade de Twente, Enschede, Países Baixos

Introdución
Utilizáronse métodos de deseño participativo (DP) para facilitar aos individuos con
autismo que contribúen ao deseño de tecnoloxías de asistencia. Os métodos de DP
aplícanse tradicionalmente no contexto dun proxecto de desenvolvemento de tecnoloxía
en particular, e o proceso adoita estar dirixido por deseñadores ou consultores
tecnolóxicos. A través dunha estruturación adecuada das sesións de DP, aumenta a
probabilidade de desenvolver tecnoloxías viables e accesibles que sexan relevantes para
os mundos de vida dos usuarios. Con todo, subsisten varios problemas. Os nosos
estudos previos mostraron, entre outras cousas, que aínda existe unha brecha entre os
resultados do "deseño participativo" nun proxecto de deseño e a (falta de)
implementación real deses resultados na práctica da atención médica regular.

Métodos
Vemos a necesidade dunha práctica de "innovación participativa creativa", na que o
proceso de co-deseño non é independente de (non precede) a práctica do coidado e
apoio diarios, senón que forma parte integral dela. A nosa liña de pensamento encaixa
nunha tendencia recente na que o deseño dun produto de apoio e o seu uso por parte da
persoa con discapacidade cognitiva superponse ( Brereton et ao., 2015). Este método
coñécese como "deseño en uso" ou "deseño como infraestrutura" ( Bjogvinsson, Ehn &
Hillgren, 2012). Tamén está en liña coas tendencias da chamada "cultura do fabricante"
e dos moitos " fablabs", que permiten aos cidadáns creativos concibir, fabricar, utilizar e
axustar os produtos por si mesmos, sen a interferencia dos axentes comerciais (
Nascimento, & Pólvora, 2018). Isto significa, con todo, que o deseño participativo xa
non é un proceso dirixido por deseñadores profesionais, senón polos propios
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profesionais da saúde, que ademais das súas competencias sociais deben desenvolver
competencias creativas para explorar as posibilidades tecnolóxicas co cliente e
implementar innovacións conxuntamente (Francis et ao, 2009).

Resultados
Baseados nos nosos estudos exploratorios, imaxinamos unha nova práctica de saúde
na cal as persoas no espectro son apoiadas por profesionais que usan métodos
participativos para formar o seu propio ambiente de apoio (tecnolóxico). O proceso
implica a orientación na creación de contidos persoais e a combinación de elementos
tecnolóxicos nunha estrutura de apoio que, co tempo, convértese nunha parte integrada
da contorna de apoio nun sentido máis amplo. Ao mesmo tempo, reforza o proceso de
desenvolvemento impulsado pola persoa do cliente.

Discusión
Na nosa presentación, elaboraremos esta visión nunha metodoloxía práctica e un
enfoque de avaliación.

Palabras crave: Empoderamento, Novas Tecnoloxías, Soporte Personalizado

Imaxes sociais para a investigación do autismo: Avances en Ciencia
Computacional do Comportamento Número de póster: FRI02-25 (Paxina 176)

Autores: Soichiro Matsuda, Universidade de Tsukuba, Tsukuba, Xapón. Junichi
Yamamoto, Universidade de Keio, Tokio, Xapón. Kenji Suzuki, Universidade de
Tsukuba, Tsukuba, Xapón

Introdución
Desde a perspectiva dun investigador en visión por computador, Rehg (2011)
propuxo recentemente a importancia das técnicas de detección e modelado para
entender o comportamento humano, unha área de investigación á que se referiu como "
imagenología do comportamento" nunha analogía con tecnoloxías de neuroimagen
tales como a TC, a RMN e o DTI ( Filler, 2009). Recentemente, os psicólogos
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lograron medir a mirada dos nenos pequenos con trastorno do espectro autista ( TEA)
desde o punto de vista persoal das cámaras que levan os seus interlocutores sociais
adultos ( Edmunds et ao., 2017). Con todo, as condutas sociais inclúen non só a mirada,
senón tamén o contacto físico, o achegamento, o sorriso e o xogo con xoguetes.
Ademais, medir o comportamento dunha persoa é insuficiente para entender a
interacción social, e é necesario medir o comportamento de múltiples individuos.

Métodos
Esta presentación ten como obxectivo destacar a colaboración entre psicólogos e
enxeñeiros no uso da tecnoloxía de imagenología social para a investigación do
autismo. O obxectivo deste equipo de investigación multidisciplinario é medir as
interaccións sociais dos nenos con TEA a través do uso de dispositivos portátiles/
robóticos, medindo comportamentos tales como o contacto corporal (Suzuki, Hachisu e
Iida, 2016), achegándose a outros ( Miura, Isezaki e Suzuki, 2013), ( Nuñez, Matsuda,
Hirokawa, Yamamoto & Suzuki, 2016), xunto coas expresións faciais e os sinais de
ECG que acompañan e seguen estas interaccións ( Funahashi, Gruebler, Aoki,
Kadone, & Suzuki, 2014, Gruebler & Suzuki, 2014, Takahashi, Matsuda & Suzuki).

Resultados
A nosa serie de estudos revelou que
1) Os dispositivos robóticos emparellados facilitaron os comportamentos de xogo
social ( Matsuda et ao., 2017) e a toma de quendas (Núñez et ao., 2018) en nenos con
TEA,
2) os sistemas de captura de movemento permitíronnos construír un modelo da
dinámica de distancia interpersoal para nenos con TSD ( Tsuji et ao., 2018), e
3) A visualización dos resultados da estimación da mirada facilitou a codificación en
vídeo da atención social dos nenos con TEA ( Higuchi et ao., 2018).

Discusión
Esta serie de estudos proporciona un medio prometedor para comprender as
condutas sociais en nenos con TEA, e tamén indican novas estratexias de intervención
potenciais a través do reforzo inmediato da conduta social baseado na medición
computacional.
Palabras crave: Novas Tecnoloxías, Robot, Social
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Mellorando o Acceso aos Servizos de Diagnóstico de Autismo con
Tecnoloxía Asíncrona de Telemedicina Número de póster: FRI02-27 (Paxina
177)

Autores: Ronald Oberleitner, Behavior Imaging, Boise, Estados Unidos.Uwe
Reischl, Boise State University, Boise, Estados Unidos. Christopher J. Smith,
Southwest Autism Research & Resource Center, Phoenix, Estados Unidos. Catherine
Rice, Emory Autism Center, Atlanta, Estados Unidos / Michael Morrier, Emory
Autism Center, Atlanta, Estados Unidos. Julie Fodor, Universidade de Idaho,
Moscova, Estados Unidos / Gwen Mitchell, Universidade de Idaho, Moscova, Estados
Unidos

Introdución
O diagnóstico precoz do autismo é unha prioridade de saúde pública co fin de
proporcionar ás neno opcións de intervención que poidan axudar a superar condutas
discapacitantes máis adiante.
Permitindo ás familias acceder aos servizos de diagnóstico do autismo de maneira máis
rápida e conveniente, levou a cabo un programa de investigación para avaliar a
conveniencia e as vantaxes de aforro de tempo que ofrece o servizo de avaliación de
telesalud baseado en teléfonos intelixentes NODA. Presentaranse os resultados deste
estudo.

Métodos
Tres centros de autismo que serven a varias rexións urbanas e rurais dos Estados
Unidos recrutaron familias das comunidades circundantes que buscaban avaliacións de
autismo para os seus fillos. Baseado nunha asignación aleatoria despois do
consentimento informado, o neno foi avaliado usando o método tradicional de
Avaliación en Persoa ( IPA) ou usando a ferramenta de avaliación NODA baseada na
telesalud. Neste estudo incluíronse un total de 57 familias, das cales 11 procedían de
comunidades rurais. As familias proporcionaron datos de validez social inmediatamente
despois do período de avaliación e 3 meses despois de recibir un informe de
diagnóstico.
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Resultados
O tempo media requirido para obter un diagnóstico de autismo usando o método de
avaliación en persoa ( IPA) foi de 118 días. Usando o método de telesalud NODA,
requiríronse 59 días. A diferenza entre os dous métodos foi máis pronunciada para as
familias rurais. Con respecto á validez social familiar asociada cos dous métodos de
avaliación, non se experimentou ningunha diferenza significativa entre o programa de
telesalud de NODA e o método IPA, aínda que NODA si experimentou unha maior
taxa de deserción.

Discusión
A capacidade do sistema de telesalud NODA para acelerar enormemente unha
avaliación do autismo proporciona novos beneficios tanto aos usuarios (coidadores)
como aos provedores (médicos). Mentres que o tempo de espera normal asociado a unha
avaliación en persoa ( IPA) pode ser de 6 a 9 meses nos Estados Unidos, as familias que
usan o sistema de telesalud agora poden obter unha avaliación moito máis cedo.
Ademais, a capacidade dos médicos para revisar os rexistros dos seus pacientes varias
veces pode mellorar o consenso sobre o diagnóstico. Os beneficios da telesalud
documentados neste estudo confirman o valor dos servizos de diagnóstico do autismo a
distancia.

Palabras crave: Infancia, Diagnóstico, Novas Tecnoloxías

Intervencións de EHealth para nenos con trastornos do espectro
autista: Moi necesario, económico e confortable Número de póster: FRI0228 (Paxina 178)

Autores: Johannes Verner Olsen, Unidade de Investigación de Psiquiatría de Nenos e
Adolescentes, Sur de Dinamarca, Odense, Dinamarca. Lisa Ruotsalainen, Unidade de
Investigación de Psiquiatría de Nenos e Adolescentes, Rexión do Sur de Dinamarca,
Odense, Dinamarca. Nadia Rø nn Nø rgaard, Unidade de Investigación de Psiquiatría
de Nenos e Adolescentes, Sur de Dinamarca, Odense, Dinamarca. Cathriona Cantio,
Unidade de Investigación de Psiquiatría de Nenos e Adolescentes, Rexión do Sur de
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Dinamarca, Odense, Dinamarca. Niels Bilenberg, Unidade de Investigación de
Psiquiatría de Nenos e Adolescentes, Sur de Dinamarca, Odense, Dinamarca

Introdución
Non existe un estándar de ouro para a intervención ou a formación social dos nenos
con trastornos do espectro autista ( TEA) en Escandinavia. Dado que as persoas que se
atopan no espectro autista reciben un trato diferente e que actualmente non hai ningunha
intervención dispoñible para os nenos pequenos con TEA en Dinamarca, existe unha
demanda dunha intervención rendible que se adapte aos intereses e necesidades
individuais dos nenos. As intervencións de saúde electrónica proporcionaron resultados
prometedores e unha boa relación custo-eficacia no tratamento de diversos problemas
de saúde física e mental. No presente proxecto, a tecnoloxía de captura de movemento
permite que o neno e o terapeuta teñan unha interacción directa e en tempo real. Con
todo, o terapeuta aparece como un personaxe animado na pantalla da tableta do neno,
permitindo aos nenos e ás súas familias permanecer nunha contorna familiar e
predicible, acomodándose así ás demandas e intereses especiais mencionados
anteriormente.

Métodos
Ata o de agora, dous nenos diagnosticados con TEA, de 4 e 5 anos de idade,
recibiron 8 semanas de intervención, utilizando unha rutina de xogo semiestructurada
(inspirada en ESDM e ABA) no marco do sistema eHealth. O comportamento
problemático dos nenos avalíase co Formulario de Observación de Probas ( TOF) e as
Escalas de Comportamento Adaptativo de Vineland ( VABS) utilízanse para avaliar o
seu comportamento adaptativo. Os síntomas do TEA avalíanse coa Escala de
Capacidade de Resposta Social ( SRS-2), e os datos cualitativos sobre a intervención e o
seu atractivo recóllense dos pais.

Resultados
A tecnoloxía funciona como se esperaba. Ambos os nenos melloraron
significativamente na conduta problemática ( TOF) e a conduta adaptativa ( VABS),
con todo non na sintomatoloxía do TEA ( SRS-2). Os pais foron abrumadoramente
positivos, especialmente no que se refire aos escenarios e a estrutura baixo a cal levou a
cabo a intervención, e o atractivo para os nenos.
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Discusión
Este proxecto, que parece ser efectivo, atractivo e práctico, ábrese a moitas
direccións de investigación diferentes. Como funcionará a intervención se se realiza
durante un período de tempo máis longo, que compoñentes da rutina de xogo melloran
que resultados, que posibles debilidades pódense identificar neste enfoque de
intervención e, por último, se se debe investigar como unha forma de intervención
principal na intervención de TEA? O recrutamento e intervención adicionais foron
iniciado para tentar responder a estas preguntas.

Palabras crave: Novas Tecnoloxías, Preescolar, Social

Prevención de riscos online: unha ferramenta a medida para nenos
con TEA Número de póster: FRI02-29 (Paxina 179)

Autores: Gabriel Ouli, Child Focus, Bruxelas, Bélxica

Introdución
A nosa organización é como un centro de concienciación e liña de axuda para os
nenos que utilizan Internet e que poden ter dificultades con algúns dos seus riscos.
Observamos un aumento significativo no número de casos relacionados co uso da
internet por parte de nenos con Trastorno do Espectro Autista ( TEA) e nas solicitudes
de ferramentas de prevención adaptadas ás súas necesidades. Os nenos con TEA
reciben pouca atención no desenvolvemento de material de prevención, mesmo se son
os que máis o necesitan. Isto resultou nunha plataforma en liña feita á medida dos nenos
con TEA que lles axuda a ter un uso seguro da internet. Pode utilizarse en escolas e
centros de acompañamento para nenos con necesidades especiais.

Métodos
Para desenvolver esta ferramenta online necesitabamos un socio gráfico e de
desenvolvemento web que prestase especial atención ao aspecto visual e á navegación
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pola plataforma. Isto significaba investigar que cores utilizar, as formas das iconas, así
como onde podería atopar axuda o usuario en cada etapa das actividades. Como
especialistas en riscos online e redactores de contidos, tivemos que prestar especial
atención á redacción das actividades. En cada paso da creación desta ferramenta
convidamos a especialistas e coidadores de nenos con TEA para que validen o contido
e o aspecto da ferramenta. A súa participación é esencial para asegurarse de que se
atenden as necesidades do público destinatario. No momento da presentación deste
resumo a ferramenta acaba de ser terminada e a avaliación do impacto aínda debe ser
realizada.

Resultados
Seleccionáronse catro temas principais de acordo cos nosos especialistas de ASD:
Seguridade, Confianza, Amizade e Respecto. Nestes temas tratamos como, por
exemplo, establecer a propia configuración de privacidade nos medios sociais,
recoñecer Fake News, tratar coa "amizade" en liña e comportarse ao interactuar con
outros. A documentación pedagóxica está sempre dispoñible para cada actividade co fin
de que os profesores poidan profundar no tema.

Discusión
O obxectivo do desenvolvemento desta ferramenta é proporcionar aos nenos con
TEA as habilidades necesarias para navegar de forma segura na internet. Era necesario
porque se este grupo é vulnerable fose de liña, definitivamente tamén está en liña, onde
todo o mundo pode finxir ser outra persoa. Foi desenvolto para ser facilmente adaptado
nunha aplicación de smartphone para un uso máis amplo e podería ser localizado sen
esforzo noutros países cunha lixeira adaptación aos centros de axuda aos que se refire.
Divulgación : cofundada pola Comisión Europea e inspirada no conxunto de
ferramentas STAR de Childnet.

Palabras crave: Novas Tecnoloxías, Social, Adolescentes

Diagnóstico do trastorno do espectro autista por un avatar. Número de
póster: FRI02-30 (Paxina 180)
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Autores: Giuseppe Palestra, Martina Franca, Italia. Berardina de Carolis,
Universidade de Bari, Bari, Italia
Introdución
Os criterios diagnósticos para os Trastornos do Espectro Autista ( TEA) inclúen a
deterioración no uso de condutas non verbais como as expresións faciais. Os nenos con
TEA mostraron unha falta total de expresións faciais, o que suxire que as anormalidades
expresivas poderían constituír unha característica prevalecente e discriminatoria da
TEA. Os estudos que rexistraron a electromiografía facial (afeccións invasivas)
revelaron que os individuos con TEA mostraron actividade muscular facial atípica.

Métodos
Gustaríanos propoñer un novo sistema non invasivo baseado nun avatar correndo
sobre unha tableta para recoñecer as expresións faciais. Estes dispositivos son de baixo
custo e ofrecen aos investigadores a posibilidade de explorar o estado psicofísico dos
usuarios no campo do diagnóstico médico e a rehabilitación. O sistema proposto
consiste en: 1. unha tableta Samsung Galaxy Tab A Android VOS, 2. unha tableta
Samsung Galaxy Tab A Android VOS, 3. unha tableta Samsung Galaxy A Android
VOS. Un avatar (que corre a través dunha aplicación instalada na tableta)
especificamente desenvolta para interactuar con persoas con TEA que realiza 4
emocións básicas (ira, medo, felicidade e tristeza),3. unha estación de traballo para
procesar a transmisión de vídeo que provén da cámara da tableta,4. un programa médico
O programa médico consiste en dúas fases: primeiro, o avatar realiza expresións faciais
e logo pídelle ao neno que imite a expresión (5 veces por cada expresión) para avaliar a
súa capacidade de imitación de expresión facial. O método tradicional delega a un
terapeuta a avaliación da imitación dos nenos.

Resultados
A introdución de técnicas de aprendizaxe automática pode aliviar ao terapeuta da
avaliación subxectiva que avalía a información sobre o progreso da rehabilitación ou o
diagnóstico con medicións obxectivas. Os experimentos preliminares levaron a cabo coa
participación de 3 nenos con ASD (autismo de alto funcionamento). O sistema foi
capaz de completar con éxito o protocolo para todos os nenos. En particular,
completáronse con éxito 28 interaccións coa imitación dos nenos (10 de felicidade, 7 de
tristeza, 6 de enojo e 5 de medo) e foron correctamente recoñecidas polo sistema. En
cambio, a imitación fallou completamente en 30 interaccións.

Discusión
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Todos os participantes imitan a cara de felicidade, mentres que as dificultades
repórtanse con outras emocións. Na imitación errada, os nenos non puxeron en marcha a
imitación. Dúas interaccións teñen que ser analizadas profundamente xa que neses casos
o motor de Recoñecemento de Expresións Faciais non funcionou. Nos próximos meses,
probaremos o sistema cun maior número de nenos.

Palabras crave: Infancia, Diagnóstico, Novas Tecnoloxías

Li- AR. Aproveitar as novas metodoloxías e tecnoloxías para mellorar
as habilidades de comunicación nas persoas con autismo. (Paxina 181)

Autores: Andrea Mennitto, Neapolisanit S. R. L., Ottaviano, Italia. Luigi Iovino,
Neapolisanit S. R. L., Ottaviano, Italia / Angelo Rega, Neapolisanit S. R. L.,
Ottaviano, Italia. Rosa Ascione, Neapolisanit S. R. L., Ottaviano, Italia

Introdución
Aumentar as habilidades de comunicación nas persoas con TEA pode mellorar a
vida diaria do suxeito. As metodoloxías baseadas na CAA (comunicación aumentativa
e alternativa) son as máis utilizadas debido á súa eficacia. Os estudos científicos tamén
demostraron que existe unha correlación entre o uso de instrumentos de CAA e a
redución de condutas disfuncionais como a autolesión.

Métodos
O noso obxectivo era crear unha nova xeración de sistemas de CAA, con
características únicas centradas no autismo en particular: deseñamos a nosa Interface de
Usuario para ofrecer unha experiencia clara, sen distraccións, integrada Balizas
Bluetooth de baixa enerxía para permitir que a contorna interactúe co dispositivo,
rexistrar todas as interaccións co instrumento para xerar información en tempo real para
profesores, operadores e coidadores. A fase de formación está estritamente codificada
na aplicación e baséase en "i- Mand", unha metodoloxía baseada no concepto Mand
formulado por B. F. Skinner. Teaching Mand pode seguir varios camiños, en
particular, manipulando a Motivación e ensinando Comportamento Verbal. O hardware
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e o software foron probados nun grupo de 3 nenos, con diagnóstico de ASD, entre as
idades de 3 e 8 anos.

Resultados
Todos os nenos foron capaces de aprender o uso óptimo do instrumento, alcanzando
criterios de adquisición do 80% en cada fase, cunha media de 57 ensaios. Despois da
formación, o número de solicitudes funcionais aumenta en máis dun 80%. Durante o
adestramento, foi posible observar un aumento nas interaccións e unha redución das
condutas disfuncionais.

Discusión
A formación de persoas con TEA require unha visión especializada do espectro. O
noso sistema e metodoloxía demostraron ser ferramentas dedicadas e intelixentes que
poden facilitar o camiño da formación e ter un gran impacto na vida cotiá dos nosos
suxeitos.

Palabras crave: Comunicacións Alternativas, Novas Tecnoloxías,

FormaciónImpactos das ferramentas dixitais nos nenos con trastornos
do espectro autista: un estudo de seguimento de 17 meses. (Paxina 182)

Autores: Julie Renaud Mierzejewski, AUTICIEL, París, Francia. Sarah CherruaultAnouge, AUTICIEL, París, Francia

Introdución
A tecnoloxía dixital pode verse agora como unha panca real para a inclusión social e
a autonomía. Representa unha oportunidade para compensar as discapacidades diarias
das persoas con trastornos do espectro autista e/ou discapacidades intelectuais. O noso
estudo tiña como obxectivo avaliar o impacto do uso de aplicacións dixitais, coa
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formación adecuada para os coidadores, na progresión dos nenos con TEA cara aos
obxectivos do seu plan de desenvolvemento individualizado.

Métodos
Vinte e seis nenos, de 5 a 19 anos, con TEA e discapacidade intelectual, foron
incluídos no estudo. Cada beneficiario utilizou aplicacións dixitais en sesións
individuais ou independentes en relación cos obxectivos definidos polos seus referentes.
Os coidadores profesionais foron formados previamente no uso das aplicacións móbiles
e a tableta. Ademais, foron apoiados durante todo o estudo. As intervencións
centráronse na coordinación ollo-mano, a categorización, a comunicación, a percepción
do tempo, a secuenciación, as habilidades sociais e o recoñecemento das emocións
básicas. As habilidades cognitivas dos nenos avaliáronse, baseándose en datos
cualitativos e cuantitativos, durante 17 meses mediante entrevistas semiestructuradas,
formularios de observación e táboas de puntuación. Os datos de "uso" foron enviado
automaticamente desde as aplicacións a unha nube.

Resultados
En total, os nenos gastaron 624,6 horas nas aplicacións, cun valor medio de 1293,4
min (±517,66 min). Ao final dos 17 meses de intervención, a análise dos datos mostrou
que o 86% dos nenos fixeron progresos tanxibles cara aos seus obxectivos
individualizados, independentemente do tema en cuestión. 85,7% dos coidadores
profesionais perciben o uso conxunto de tabletas e aplicacións como un apoio relevante
e adaptado ás mellores prácticas coñecidas sobre o terreo.

Discusión
Os nenos incluídos neste estudo progresaron e adquiriron novas habilidades,
utilizando, entre outras cousas, aplicacións. Existe unha correlación entre a progresión
rexistrada e o uso de interfaces de usuario altamente personalizables en función do
contexto, a percepción e as capacidades dos beneficiarios, creando así unha contorna de
motivación. Ademais, esta experimentación puxo de manifesto a necesidade real de
apoiar aos profesionais na integración de aplicacións nas súas prácticas, xa que a miúdo
se subestiman os esforzos de xestión do cambio, polo que, segundo este estudo piloto,
sería interesante realizar un experimento controlado a maior escala aumentando o
número de participantes. Cun mellor perfil dos beneficiarios, poderíanse mellorar os
eixos de progreso e os indicadores. Ademais, debería avaliarse a aplicación de métodos
de apoio intensivo para os coidadores.
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Palabras crave: Autonomía, Inclusión, Novas Tecnoloxías

Exploración visual e comprensión dun debuxo animado que se mostra
lentamente: un estudo de seguimento ocular en nenos con trastorno do
espectro autista. (Paxina 184-1)

Autores: Maëla Trémaud, Aix Marseille Université, Centre de recherche PsyCLé,
Aix-en- Provence, Francia. Anaïs Godde, Aix Marseille Université, Centre de
recherche PsyCLé, Aix-en- Provence, Francia. Yuska Aguiar, Universidade Federal de
Paraíba ( UFPB-Campus IV), João Pessoa, Brasil. Thomas Arciszewski, Aix
Marseille Université, Centre de recherche PsyCLé, Aix-En- Provence, Francia.
Fabrice Cauchard, Aix-en- Provence, Francia. Bruno Gepner, Instituto de
Neurofisiopatología, Universidade de Aix- Marseille, Marsella, Francia. Carole Tardif,
Aix Marseille Université, Centre de recherche PsyCLé, Aix-En- Provence, Francia

Introdución
O modelo de autismo dos Trastornos do Procesamento Temporo-Espacial ( Gepner
e Féron, 2009, Gepner, 2014) establece a dificultade de percibir e procesar estímulos
sonoros e visuais rápidos e/ou complexos nalgunhas persoas con TEA. Dado que a
interacción entre as parellas prodúcese en tempo real, estas peculiaridades do
procesamento da información poden levar a limitacións na comunicación verbal e non
verbal, e na interacción social. LogiralTM ( Tardif & Gepner, 2012, 2014) é un
software dedicado a retardar os estímulos audiovisuais para facilitar o procesamento da
información en persoas con TEA. O uso deste software para reducir a velocidade dos
estímulos audiovisuais, anteriores Os estudos mostraron que o rendemento dos nenos
con TEA mellorou nas tarefas de avaliación da comprensión das instrucións ( Tardif,
Latzko, Arciszewski e Gepner, 2017) e a exploración visual dunha cara medida polo
seguimento dos ollos ( Tardif, Charrier e Gepner 2017). Por tanto, o presente estudo
ten como obxectivo avaliar a exploración visual e a comprensión de escenas sociais
dunha caricatura que se mostra lentamente (utilizando LogiralTM) en nenos con TEA.
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Métodos
Recompiláronse datos de 34 nenos con TEA (idade media = 9,69 anos, DE = 3,75).
Cada neno observou ao azar tres secuencias da caricatura Inside Out©, a tres
velocidades (velocidade en tempo real ( RTS), 70% de RTS, e 50% de RTS). Un eyetracker gravou os movementos dos seus ollos durante as películas ( DV). Para analizar a
súa exploración visual, identificamos áreas de interese tanto na cara e o corpo do
personaxe (pregunta social) como nun obxecto da escena (pregunta de contexto).
Ademais, cada secuencia terminaba con dúas cuestións de comprensión (escena social e
contexto) nunha mesma condición de velocidade. Os nenos poden responder a estas
preguntas mirando e/ou sinalando as imaxes que aparecen na pantalla (unha boa
resposta entre tres imaxes).

Resultados
Os resultados, que actualmente se están analizando, presentaranse e discutirán en
relación coa literatura. Esperamos que para todos os nenos con TEA: 1) o número
medio e a duración das fixacións na cara e o corpo do personaxe e nun obxecto na
escena será maior cando os vídeos retárdanse en comparación coa velocidade en tempo
real, e 2) as puntuacións para as preguntas de comprensión serán maiores cando os
vídeos retárdanse en comparación coa velocidade en tempo real.

Discusión
O beneficio esperado sería utilizar Logiral™ como unha nova ferramenta, integrada
dentro das ferramentas dixitais xa dispoñibles e utilizadas diariamente por profesionais,
familias de nenos con TEA e os propios usuarios.

Palabras crave: Infancia, Novas Tecnoloxías, Social

VR e vídeo de 360 graos como apoio para as necesidades diarias dos
estudantes con ASD. (Paxina 184)

Autores: Kujala Tero, Valteri Centre for Learning and Consulting, Valteri,
Finlandia. Antti Peltoniemi, Valteri Centre for Learning and Consulting, Valteri,
Finlandia
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Introdución
Presentamos os resultados dun experimento que ten como obxectivo apoiar aos
estudantes con trastorno do espectro autista ( TEA) en accións cotiás e situacións sociais
por medio da realidade virtual ( RV) e a videografía de 360 graos.

Métodos
Once estudantes con ASD participaron no experimento de dúas fases. A primeira
fase tivo lugar nunha escola descoñecida para os alumnos. Gravamos vídeos
instructivos de 360 graos sobre as transicións no edificio e a compra dunha bebida no
café. A segunda fase foi na propia escola de cada estudante, onde gravamos vídeos de
360 graos baseados nos desexos dos mestres e asistentes de necesidades especiais. Estes
incluíron transicións seguras ao recreo, visitar á enfermeira da escola ou comprar o
almorzo. En ambas as fases os estudantes viron os vídeos usando unha pantalla montada
na cabeza ( HMD) e logo trataron de seguir as instrucións no ambiente real. As súas
accións foron observadas e gravadas. Despois entrevistouse aos profesores e aos
asistentes con necesidades especiais.

Resultados
A produción de vídeo de 360 graos foi rápida e a inmersión afectou os estudantes. A
conexión positiva do vídeo inmersivo co comportamento dos estudantes foi visible na
confianza dos estudantes nas súas accións da vida real e na clara adhesión ás instrucións
do vídeo. O beneficio da RV para os estudantes con trastornos do espectro autista foi
visible na súa acción independente e espontánea, nas súas funcións executivas e nas
súas interaccións. A RV parecía ser unha forma segura de ensaiar situacións cotiás. Os
desafíos da RV inclúen posibles mareos e problemas de iluminación. O uso seguro e
fluído da RV é posible grazas á familiaridade coa tecnoloxía e a experiencia profesional
dos estudantes con TEA.

Discusión
Investigacións anteriores sobre a RV e as persoas con TEA mostran que as
intervencións de RV promoven a vida e as aptitudes sociais. A RV proporciona unha
recreación segura e personalizada de situacións e lugares específicos. O vídeo de 360
graos é unha forma de RV que pode presentar eficazmente a contorna dunha persoa e as
persoas importantes que hai nel. En futuras investigacións exploraremos outras
solucións de RV e de vídeo de 360 graos. Estes inclúen o apoio ás persoas con TEA no
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tráfico, no transporte público, a anticipación de novas persoas ou contornas e accións
seguras en emerxencias como alarmas de incendio.

Palabras crave: Novas Tecnoloxías, Soporte Personalizado, Calidade de Vida

CESAR : Programa de Reforzo de Avatares Cognitivo, Emocional e
Psicosocial. CESAR como co-terapeuta en Trastornos do
Neurodesarrollo- ASD e Desregulación Emocional. (Paxina 185)

Autores: Alexander Vargas Castro, Hôpital da Pitié Salpêtrière-Paris, París, Francia

Introdución
Desexamos describir a nosa experiencia clínica e os bos resultados do enfoque
psicoterapéutico do programa CESAR para nenos e adolescentes con trastornos do
neurodesarrollo (Trastorno do Espectro Autista) a través da preposición de niveis xerais
de funcionamento, axuste individual, terapia de grupo, apoio familiar e o apoio gráfico
de historias (Avatar Individual).

Métodos
Trátase dun estudo piloto observacional de terapia baseado no proxecto de atención
individual de seis nenos de entre 5 e 6 anos de idade. Teñen un ASD diagnosticado por
ADI- R, ADOS & CARST, (criterios DSM-5) sen un déficit moderado ou maior na
capacidade cognitiva. Todos eles participaron en 12 sesións -unha por semana- (ás
veces cos seus irmáns e os seus dous pais) de programas de adestramento con dous
terapeutas. As intervencións baseáronse no reforzo positivo grazas a personaxes
caricaturizados que representaban a cada neno e a súa familia, a expresión emocional, as
habilidades sociais e os comportamentos adaptados. A Cualificación de Habilidades
Sociais necesarias para as Relacións Interpersoais ( EHSRI) utilizouse para avaliar a
xeneralización cos pais e a avaliación cuantitativa levou a cabo antes do programa de
capacitación e a retroalimentación na última sesión.

Resultados
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Os nosos achados destacaron un aumento na puntuación total das habilidades sociais
e emocionais despois das sesións de capacitación. ADOS e CARST dan mellores
resultados na obxectivación dos síntomas. -Os nenos eran máis interactivos entre eles,
identificándose cada un co seu avatar e máis espontáneos coas súas parellas. -O
CESARprograma é unha excelente intervención no traballo en equipo transdisciplinario
con nenos e nenas con Trastorno do Espectro Autista, especificamente na estimulación
do desenvolvemento comunicativo social e o uso de novas tecnoloxías baseadas no seu
avatar. -Os resultados terían máis validez científica cunha ampliación da mostra.

Discusión
O programa CESAR é un excelente co-terapeuta con diferentes enfoques e resultados
positivos para os pacientes, as súas familias e o proceso de psicoeducación.

Palabras clave: Comunicacións Alternativas, Empoderamento, Novas Tecnoloxías

Programa BebeMiradas. Proxecto de detección e intervención en
bebés con apoio de eye tracker. (Paxina 222)

Autores: Javier Arnaiz Sancho, Autismo Burgos, Burgos, España

Introdución
A detección precoz do TEA, en España, e por tanto a intervención nos dous ou tres
primeiros anos de vida, segue sendo un reto debido á falta de programas de cribado
universal en nenos.

Métodos
O Programa BebeMiradas, desenvolto por Autismo Burgos no Hospital HUBU de
Burgos, conseguiu establecer un sistema de detección de TEA no que participan os
pediatras, o servizo neuropediátrico e toda a rede de atención social e educativa da
cidade. O programa atende a bebés de 2 a 36 meses de idade, que a través de 11
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consultas médicas, avalíase a presenza de síntomas de alerta de TEA. A vixilancia
realízase con instrumentos de cribado estandarizados, xunto con avaliacións visuais de
seguimento a través da tecnoloxía de eye- tracker e entrevistas con neuropediatras e
profesionais do Autismo Burgos especializados en TEA e desenvolvemento infantil.
Unha vez detectadas os sinais de alerta, o caso derívase en paralelo cara a unha
avaliación diagnóstica e unha intervención especializada baseada nos programas
IMPACT e DENVER, nos que un dos obxectivos prioritarios é o empoderamento das
familias.

Resultados
En 3 anos, 122 bebés foron avaliados, 12 dos cales foron confirmados como TEA,
18 bebés recibiron atención temperá. A asociación coordinou as administracións e os
departamentos de saúde tras conseguir implantar un sistema de detección capaz de
empezar a traballar con bebés con sinais de advertencia nos primeiros anos,
establecendo un sistema de vixilancia a partir dos 2 meses de idade. O éxito consiste na
implantación dun sistema eficaz de detección e atención dentro do sistema público en
colaboración coa asociación de pais de familia, a implantación da tecnoloxía de eye
tracker, xunto co impacto do programa no seu conxunto, mereceu o apoio do proxecto
por parte da Estratexia Nacional de Autismo de España, así como o apoio de empresas e
entidades locais, e o impacto do programa na sociedade burgalesa e no ámbito do
autismo a nivel nacional é moi alto, premiouse e obtido visitantes. Tamén temos
propostas para simular o programa. Un dos indicadores máis poderosos é o alto grao de
satisfacción das familias e os profesionais involucrados, así como o feito de que ata o de
agora ningunha familia abandonou o programa.

Discusión
O programa confirma que os programas de detección son efectivos, avances na
validación da tecnoloxía de rastrexo de ollos como ferramenta de detección e no
impacto do coidado temperán no neno e a familia. Para o futuro, a maqueta debe ser
estudada.

Palabras crave: Avaliación, Diagnóstico, Novas Tecnoloxías

101

Diagnóstico do nivel de fracaso social en nenos con TEA con método
de inmunosignatura (Paxina 231)

Autores: Yuliya Filippova, Universidade Estatal de Chelyabinsk, Chelyabinsk,
Rusia.Alexandra Burmistrova, Universidade Estatal de Chelyabinsk, Chelyabinsk,
Rusia
Introdución
A heteroxeneidade expresada dos perfís fenotípicos da CIA, incluíndo o síntoma
básico - o fracaso social, fai que sexa necesario identificar subgrupos que poidan axudar
no diagnóstico e a rehabilitación dos nenos, co obxectivo de avaliar a eficacia do
método de inmunosignaturas para o diagnóstico diferencial de presénciaa/ausencia de
fracaso social e o déficit de comunicación en nenos con CIA.

Métodos
Examináronse 48 nenos con TEA, 41 nenos e 7 nenas (de 3 a 13 anos). Todos os
nenos durante a vida prenatal e/ou no proceso de nacemento foron influenciados en
maior ou menor medida por factores de risco (antecedentes de enfermidade): hipoxia prenatal ou durante o parto, infección/inflamación da nai embarazada, insuficiencia
placentaria crónica, nacemento prematuro a tempo (feto non completamente
desenvolto). Os nenos con TEA divídense en 2 subgrupos: con contacto social ( SC, 14
persoas) e ausencia/perda de contacto social ( WSC, 11, e regresión, 23 persoas) O
repertorio de anticorpos ( AB) no plasma sanguíneo ( inmunosignaturas) estudouse para
os nenos con TEA utilizando microarrays que contiñan 124.000 péptidos con
secuencias aleatorias de aminoácidos.análise de datos bioinformáticos na contorna R
incluído: normalización de quintiles, Welch' s unidireccional ANOVA (para
variacións desiguais), método de agrupación UPGMA e r de Pearson con trazado do
mapa térmico.

Resultados
Seleccionáronse 28 AB, cuxa reactividade presentaba diferenzas estatisticamente
significativas entre os nenos dos grupos SC e WSC/regresión. Seguindo o nivel de
reactividade AB, os nenos con TEA dividíronse en 2 grupos: a base do primeiro estaba
constituída por 13 de 14 nenos do grupo SC, 6 nenos con regresión e 2 persoas do
grupo WSC, que tiñan unha alta reactividade de 21 de 28 AB seleccionados. 26 nenos
(CSM - 9, regresión - 17) e 1 persoa con SC, que tiñan 21 AB con baixa reactividade e
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9 con alta reactividade foron incluídos no segundo grupo. Os nenos do grupo de
regresión foron incluídos en ambos os grupos, xa que representaban un grupo
heteroxéneo, incluíndo aos individuos con contacto social perdido e ausente, ou
parcialmente restaurado. O método de firma inmune permitiu diferenciar aos nenos con
TEA coa presenza ( SC)/ausencia ( WSC/regresión) de fracaso social cun 93% de
especificidade e un 62% de sensibilidade.

Discusión
Supoñemos que os resultados da investigación reflicten os diferentes mecanismos
neuroinmunes e metabólicos de regulación do comportamento social: o fracaso social e
o déficit de comunicación.

Palabras crave: Infancia, Diagnóstico, Novas Tecnoloxías

Sebastiano home: unha nova visión do autismo. (paxina 273)

Autores: Giovanni Coletti, FUNDACIÓN TRENTINO DE AUTISMO, Predaia,
Italia. Elena Gabardi, FUNDACIÓN TRENTINO DE AUTISMO, Mezzolombardo,
Italia

Introdución
A nosa Fundación Sen Fins de Lucro naceu en 2010 grazas a un grupo de pais e
amigos que buscaban unha axuda concreta para os seus fillos autistas: hoxe en día a
Fundación conta con case 100 socios e representa o centro dunha rede de organismos
que traballan para coidar ás familias durante as diferentes etapas da vida: a infancia, a
vida adulta e a vellez.

Métodos
A Fundación conta co apoio dun Comité Científico representado por 10 dos
principais expertos do noso país, conta con crédito para a formación do persoal sanitario
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e colabora coas universidades. Organizamos conferencias e reunións públicas para
informar e sensibilizar. A nosa estrutura, inaugurada en 2017, é un centro residencial
cunha superficie de 7.000 metros cúbicos. Foi construído coas máis altas certificacións
de sustentabilidade e medio ambiente. Cada adolescente benefíciase dun proxecto de
rehabilitación multidisciplinar personalizado: os hóspedes da casa aprenden a coidar de
si mesmos, a comunicar as súas necesidades e, xunto co persoal, cociñan e realizan
pequenas tarefas domésticas, coidan o xardín e outras actividades. A tecnoloxía do
Centro tamén é innovadora. Os rexistros médicos dixitais sempre están dispoñibles para
os pais e os médicos para a verificación dos procesos de rehabilitación e unha avaliación
obxectiva. O sistema de videovixilancia, para o estudo de casos e para a seguridade e
control dos protocolos internos, garante un seguimento posterior. Dispoñemos da
primeira Sala Interactiva Multisensorial de Europa para rehabilitación e estase levando
a cabo unha investigación universitaria para a súa validación científica. Esta sala é un
instrumento terapéutico eficaz, listo para ser utilizado nas dificultades dos autistas:
interaccións sociais, comunicación, creatividade, etc. As proxeccións no chan e nas
paredes crean unha contorna inmersiva, realidades virtuais a explorar e xogos
interactivos nos que o usuario interactúa directamente con imaxes, cores e sons que van
estimular o desenvolvemento físico e mental da autistas actividade cognitiva de
diferentes habilidades.

Resultados
Así, os hóspedes crecen e poden desenvolver unha mellor calidade de vida e
colaborar cos recursos do país para promover a inclusión social. Trátase dun enfoque
innovador que sitúa á persoa no centro coas súas características e habilidades,
centrándose nas posibilidades en lugar de en as carencias.

Discusión
Despois de nós está a difícil cuestión de cando as persoas con autismo veranse
privadas do apoio da familia: estamos a traballar con institucións públicas para ter
fogares protexidos adecuados.

Palabras crave: Novas tecnoloxías, vellez, calidade de vida
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Servizo de información sobre autismo: UNHA SOLUCIÓN
COMPLETA MULTICANLE E MULTIDIRECCIONAL SERVIZO
NACIONAL DE INFORMACIÓN E REFERENCIA. (Paxina 350)

Autores: Marion Lavergne, Autisme Info Service, Clamart, Francia. Capela Florent,
Clamart, Francia

Introdución
Segundo o informe do " Cour deas Comptes" francés, publicado en decembro de
2017, o 85% das persoas con autismo non se benefician dunha atención adecuada.
Aínda que Francia tomou a medida deste importante problema de saúde pública nos
últimos anos, o curso da vida segue sendo un campo de batalla para as persoas con
autismo e as súas familias. A falta e dispersión de información sobre a patoloxía e os
sinais de alerta, a ausencia de referencias dos sistemas de apoio e formación, a virtual
inexistencia de coordinación entre os diferentes actores e profesionais da saúde, a
dificultade dos procedementos administrativos e educativos... son deficiencias que hoxe
en día levan a un certo número de usuarios e aos seus representantes para solicitar
información completa e accesible a través dun servizo de apoio específico. É en resposta
a esta observación que naceu o sistema do Servizo de Información sobre o Autismo.

Métodos
A misión do Servizo de Información sobre o Autismo é proporcionar información
xeral e actualizada sobre os trastornos do espectro autista, transmitir as recomendacións
de HALA, apoiar ás persoas afectadas e ás súas familias, guiar aos usuarios cara aos
servizos que mellor se adapten ás súas necesidades, e leva a cabo de acordo coa lei e a
dignidade das persoas e cun enfoque neutral e sen prexuízos.O Servizo de Información
sobre o Autismo é o primeiro servizo nacional gratuíto de información e escoita por
teléfono, correo electrónico e chat para axudar e guiar ás persoas con autismo, á súa
contorna e aos profesionais que traballan con eles en cuestións relacionadas con esta
discapacidade e o seu futuro.

Resultados
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O futuro podería materializarse coa creación dun Observatorio do Servizo de
Información sobre o Autismo para supervisar a evolución das expectativas dos públicos
interesados e as prácticas a través dun barómetro anual. O Servizo de Información sobre
o Autismo desexa publicar as cifras relacionadas co seu sistema. Estas cifras referiranse
aos datos estatísticos rexistrados polos enquisados e a plataforma dixital, dun ano para
outro. Este observatorio podería eventualmente axudar a un número crecente de actores
a establecer accións concretas en favor dunha mellor consideración e xestión, pero
tamén facilitar o intercambio de boas prácticas e o seguimento da evolución das
expectativas dos públicos interesados e das prácticas.

Palabras crave: Novas Tecnoloxías, Soporte Personalizado, Transversal

Desenvolvemento e validación dunha nova tendencia suicida
ferramenta de avaliación para adultos autistas. SYMPOSIUM. SYMPO-07
- SAÚDE MENTAL (Paxina 51)

Autores: Sarah Cassidy, Universidade de Nottingham, Nottingham, Reino Unido.
Louise Bradley, Universidade de Coventry, Coventry, Reino Unido. Cogger- Ward
Heather, University of Nottingham, Nottingham, Reino Unido. Erica Bowen,
Universidade de Worcester, Worcester, Reino Unido. Sarah Wigham, Universidade de
Newcastle, Newcastle Upon Tyne, Reino Unido. Magdalena Glod, Universidade de
Newcastle, Newcastle Upon Tyne, Reino Unido. Simon Baron- Cohen, Universidade
de Cambridge, Cambridge, Reino Unido. Jacqui Rodgers, Newcastle Upon Tyne,
Reino Unido

Introdución
As persoas autistas reportan altos niveis de suicidio. As diferenzas no estilo de
comunicación e na interpretación da información poden dar lugar a malentendidos
cando ás persoas autistas pregúntaselles sobre o suicidio por parte de persoas
neurotípicas. Por tanto, o obxectivo deste proxecto era desenvolver unha nova
ferramenta de avaliación de suicidios apropiada para adultos autistas, en colaboración
con este grupo.
106

Métodos
O estudo uno utilizou unha ferramenta de investigación validada ( COSMIN) para
identificar unha ferramenta robusta de candidatos para adaptarse aos adultos autistas. O
estudo dous explorou as propiedades de medición da ferramenta candidata en autistas en
comparación coa poboación xeral de adultos, para informar as adaptacións potenciais. O
estudo 3 explorou a claridade e relevancia dos ítems nunha versión adaptada do SBQR. O estudo 4 explorará as propiedades de medición da ferramenta adaptada en autistas
en comparación coas da ferramenta xeral da poboación adulta.

Resultados
O estudo uno mostrou que a pesar dun número de estudos que exploraban o suicidio
en adultos autistas, ningún usara unha ferramenta de avaliación de suicidios con
evidencia de validez neste grupo. O SBQ- R foi seleccionado como unha ferramenta
prometedora para adaptarse aos adultos autistas. O estudo dous mostrou que a estrutura
latente do SBQ- R era significativamente diferente nos autistas en comparación cos
adultos da poboación xeral, e os autistas non interpretaban as preguntas da maneira
prevista polos desarrolladores da ferramenta. O estudo tres mostrou que unha versión
adaptada do SBQ- R tiña unha validez de contido aceptable.

Discusión
Anteriormente, non existían ferramentas validadas de avaliación da suicidiad para
os adultos autistas, un grupo de alto risco de suicidio. Unha ferramenta de avaliación da
suicidalidad desenvolta para a poboación xeral non funcionou de maneira similar en
adultos autistas, o que suxire que é necesario adaptar as ferramentas para capturar
mellor a suicidalidad neste grupo. En colaboración con adultos autistas, desenvolvemos
e validamos unha nova ferramenta de avaliación de suicidios para este grupo.

Palabras crave: Adulto, Avaliación, Suicidios
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Ética da detección precoz e da intervención en Trastorno do espectro
autista: unha perspectiva dos pais. (Paxina 66)

Autores: Gert-Jan Vanaken, KU Leuven, Lovaina, Bélxica. Kristien Hens,
Universidade de Anveres, Anveres, Bélxica. Jean Steyaert, KU Leuven, Lovaina,
Bélxica. Ilse Noens, KU Leuven, Lovaina, Bélxica

Introdución
A detección e intervención temperás con respecto aos bebés con maior
susceptibilidade a desenvolver un trastorno do espectro autista ( TEA) é un tema moi
debatido tanto nos círculos de investigación como nas comunidades autistas. Con todo,
os obxectivos, as modalidades e os posibles efectos secundarios negativos deses
programas expoñen problemas éticos. Co fin de entender mellor estas cuestións éticas,
exploramos as experiencias, expectativas e opinións dos pais dun infante "en risco" de
desenvolver un TEA, en relación cos primeiros anos de vida a detección, a intervención
temperá e o status de "en risco". Este estudo está integrado en TIARA ( Tracking
Infants At- Risk for Autism), un protocolo de investigación de detección temperá
prospectiva con base en Bélxica que segue aos bebés cun irmán diagnosticado con
TEA, aos bebés con dificultades de alimentación insuficientemente explicadas desde o
punto de vista médico e aos bebés nados prematuramente.

Métodos
Realizáronse entrevistas en profundidade con 18 parellas que participaban en
TIARA co seu bebé, e con 9 parellas que rexeitaron a participación aínda que se
cumpriron os criterios de inclusión. Entrevistouse os pais que pertencían a cada un dos
tres grupos de "risco".
Os bebés tiñan entre 5 e 10 meses de idade no momento da entrevista. As entrevistas
analizáronse baseándose en QUAGOL, unha guía para a investigación cualitativa
dentro do enfoque da Teoría Fundamentada.

Resultados
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Os resultados preliminares das entrevistas cos pais que participan en TIARA
suxiren actitudes positivas xerais cara á detección temperá das características dos TEA.
Evitar as dificultades intrafamiliares prediagnósticas, a explicación ofrecida para as
atípicas condutas e o A posibilidade de adaptar oportunamente a contorna e as actitudes
dos pais ás necesidades do neno son os beneficios máis recorrentes citados polos pais
participantes. A etiquetaxe innecesaria, a estigmatización e o tratamento excesivo como
posibles efectos secundarios negativos menciónanse en menor medida.

Discusión
Mentres que o discurso científico sobre a detección precoz céntrase principalmente
na intervención durante un período sensible de neuroplasticidad, os pais suxiren máis
ben beneficios explicativos e relacionales. As comprensións conceptuais alternativas do
que é o TEA discútense en tentar explicar estas diferenzas. En xeral, este estudo
destaca o valor de ter en conta as opinións das partes interesadas a fin de elaborar
programas que respondan as necesidades dos interesados. Necesítanse estudos
adicionais que exploren as perspectivas dos individuos e practicantes de autismo para
completar este cadro.

Palabras crave: Ética, Infantil, Intervención

O efecto da intervención temperá para os nenos pequenos con
trastorno do espectro autista nunha contorna comunitaria: resultados
preliminares. (Paxina 74)

Autores: Rubén Palomo, Fundación Miradas, Burgos, España. Maria Merino,
Asociación Autismo Burgos, Burgos, España / Tatiana Martínez, Autismo Burgos,
Burgos, España, Spain. Concepción Remirez de Ganuza, Autismo Burgos, Burgos,
España. Irene López, Fundación Miradas, Burgos, España

Introdución
Acumulamos evidencia sobre a efectividade dos programas de intervención temperá
para nenos pequenos con TEA ( Rogers et ao., 2012, 2014, Green et ao., 2015). Estes
estudos son na súa maioría desenvoltos e probados por investigadores, pero sábese
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moito menos acerca da efectividade da intervención de ASD en contornas comunitarias
(por exemplo, Stadnick et ao., 2015), onde a maioría dos nenos na maioría dos países
europeos recíbenos. Durante o ano 2018 a Fundación Miradas e Autismo Burgos, dúas
Asociacións de Familias, desenvolveron un programa de intervención para atender aos
nenos con TEA e as súas familias detectados a través dun programa de detección
precoz de autismo desenvolto en Burgos (España). A continuación presentamos os
resultados preliminares de 9 nenos que xa completaron o programa de intervención

Métodos
Os nenos detectados foron avaliados (medida de pretratamiento) para confirmar as
sospeitas, medindo o seu nivel de desenvolvemento ( Bayley-III), funcionamento
adaptativo ( VABS-II) e síntomas de TEA (ADOS- T, escala de gravidade). A idade
#medio# do grupo cando foron avaliados foi de 22.39 (DE=6.59, rango: 12-31) meses
de idade. Ofrecéronse servizos de intervención gratuítos a aqueles con preocupación
moderada ou severa de TEA en ADOS- T ( n=5) ou con profesionais sospeita de TEA
( n=2) ou que teñen un irmán maior con TEA ( n=2). A intervención consistiu nunha
adaptación do contido e a metodoloxía da intervención mediada polos pais Pais- ESDM.
Organizamos 22 sesións dunha hora durante 4 meses. Seis meses despois da preavaliación, todos os nenos recibiron unha post-avaliación coa mesma batería, utilizada
como seguimento do efecto da intervención e para diagnosticar aos nenos, confirmando
o diagnóstico de TEA só para os 5 nenos con preocupación moderada ou severa no
ADOS- T.

Resultados
Para a análise agrupáronse os nenos que non tiñan EA. A análise non paramétrico
mostrou un incremento significativo na DQ non verbal no grupo de TEA ( PreMdn=75, Post- Mdn=85, T=1, p.=.038, r=-.56), e unha redución significativa na
severidade dos síntomas de atención social da TEA no grupo de TEA ( Pre- Mdn=10,
Post- Mdn=8, T=0, p.=.021, r=-.64). A satisfacción media das familias co programa
foi excelente (8.5/10), o que indica que modificou significativamente a forma en que se
relacionaban cos seus fillos (9/10) e o comportamento dos seus fillos (8.1/10).

Discusión
Os resultados destacan os efectos positivos dos tratamentos de intervención da TEA
para os nenos pequenos con TEA e para as súas familias, pero necesítase máis
investigación para consolidar estes achados no contexto sociocultural español.
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Palabras crave: Intervención, nenos pequenos, tratamento

Diferenzas individuais nas ganancias de desenvolvemento a través dun
ano de intervención temperá para preescolares con autismo. (Paxina 75)

Autores: Catherine Bent, Universidade A Trobe, Melbourne, Australia. Maya Yaari,
A Trobe University, Melbourne, Australia / Cherie Green, A Trobe University,
Melbourne, Australia. Jodie Smith, Jodie.smith@latrobe.edu.au, Melbourne, Australia /
Cheryl Dissanayake, A Trobe University, Melbourne, Australia. Kristelle Hudry,
Universidade da Trobe, Melbourne, Australia

Introdución
Moitos nenos con autismo benefícianse da intervención temperá intensiva. Con
todo, as respostas individuais varían, e sábese pouco sobre o perfil das habilidades
asociadas con resultados máis favorables. A idade no momento da inxesta e a cantidade
de intervención recibida identifícanse comunmente como factores que contribúen aos
resultados positivos, do mesmo xeito que a gravidade dos síntomas e o nivel de
desenvolvemento. Con todo, estes factores de cando en cando foron examinados xuntos,
e entre as características do neno, as puntuacións totais utilízanse a miúdo para medir as
habilidades, o que pode enmascarar información sobre predictores de comportamento
específicos. O obxectivo foi identificar os comportamentos específicos asociados cos
avances no desenvolvemento ao longo dun ano de intervención, e examinar máis a
fondo a función da dose de intervención e a idade do neno.

Métodos
Os participantes eran 110 nenos de entre 1 e 4.8 anos de idade no momento da
inxesta, que recibiron aproximadamente 1 ano do Modelo de Denver de Comezo
Temperán do Grupo ( Vivanti et ao., 2017). O Programa de Observación Diagnóstica
do Autismo ( ADOS-2) levou a cabo no momento da inxesta, e examináronse elementos
individuais como predictores potenciais (por exemplo, sinalización, resposta á atención
conxunta). A medida de resultado primaria de interese foi o cambio nas puntuacións de
Abrandan Scales of Early Learning ( MSEL) Verbal and Non-Verbal age
equivalent (V/ NVAE).
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Resultados
A gran variabilidade foi evidente nos avances no desenvolvemento. No control da
EAE T1, observáronse correlacións entre a idade máis temperá no momento da inxesta
e a EAVA T2 máis elevada, e entre a dose de intervención máis elevada e a EAVA
T2. As regresións xerárquicas que examinan o papel único dos predictores potenciais,
que controlan o AE T1, revelaron que se predixo unha maior NVAE T2 mediante a
dose de puntería e intervención do ADOS e unha menor sobreactividad do ADOS,
mentres que a resposta de ADOS á atención conxunta asociouse cunha maior VAE
T2. Aínda que se correlacionó cos resultados, a idade no momento da inxesta non foi
un predictor único significativo de T2 V/ NVAE, nin tampouco o foron outras
habilidades de comunicación social do ADOS (por exemplo, o xogo, o contacto visual
e a linguaxe).

Discusión
A identificación de condutas específicas asociadas con resultados de desenvolvemento
máis favorables pode informar as decisións futuras de tratamento individualizado. A
idade de desenvolvemento pode xogar un papel máis importante na predición das
ganancias que a idade cronolóxica. Con todo, estes datos reforzan a importancia da
intervención temperá para asegurar que o apoio á aprendizaxe estea no seu lugar, a fin
de reducir ao mínimo a brecha entre a idade cronolóxica e a idade de desenvolvemento
ao longo do tempo. A replicación dos achados dentro dun estudo comparativo é
necesaria para desentrañar os predictores xenuínos do resultado da intervención a partir
de indicadores amplos de bo prognóstico.

Palabras crave: Desenvolvemento, Intervención, Aprendizaxe

Como afecta o fenotipo máis amplo do autismo a intervencións
mediadas polos pais para nenos con autismo? (Paxina 76)

Autores: Heather Moore, Universidade de Newcastle, Newcastle Upon Tyne, Reino
Unido. Andrew Pickles, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience,
Londres, Reino Unido. Sarah Wigham, Universidade de Newcastle, Newcastle Upon
Tyne, Reino Unido. Jonathan Green, Universidade de Manchester, Manchester, Reino
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Unido. Ann Lle Couteur, Universidade de Newcastle, Newcastle Upon Tyne, Reino
Unido. Jeremy Parr, Newcastle Upon Tyne, Reino Unido. Pact
Consortium,Manchester University, Manchester, Reino Unido

Introdución
O fenotipo de autismo máis amplo ( BAP) describe os trazos de limiar
subdiagnóstico do autismo que se atopan nos membros da familia das persoas autistas.
BAP inclúe dificultades na linguaxe, habilidades sociais e rixidez. As intervencións
mediadas polos pais poden beneficiar aos nenos autistas, pero moi poucas
investigacións investigaron como a PAB dos pais pode afectar os resultados. Un
pequeno estudo piloto ( n=18, Parr et ao., 2015) mostrou unha correlación negativa
significativa entre a PAB e a interacción nai-fillo despois da intervención. Este estudo
reporta unha mostra máis grande cun grupo de control para investigar como a PAB dos
pais afecta os resultados da intervención mediada polos pais.

Métodos
Os datos procedían de PACT7-11, un seguimento ( FU, mediana de 5,75 anos do
criterio de valoración do ensaio PACT (idade media = 10,5 anos, DE = 0,8)) dun ECA
de intervención de comunicación social mediada polos pais con 2-4 anos de duración
nenos autistas dun ano de idade. Family History Interview- Subject ( FHI- S) mediu a
PAB dos pais (supostamente estable) e aplicouse retrospectivamente para a análise. Os
resultados de variables de avaliación cegas e de UF tratáronse como pares
multivariados: Puntuacións comparativas de gravidade do ADOS (CSS), Medida de
Comunicación Dyadic para o Autismo ( DCMA) proporción de actos dos pais
sincrónicos coa atención do neno ( DCMA Parent Synchrony), e proporción de
iniciacións do neno DCMA co pai ( DCMA Child Initiations). Usamos a información
completa ao máximo da ecuación estrutural de verosimilitud en STATA para axustar o
valor de resultado inicial e o grupo de tratamento, logo examinou o efecto principal e
moderador do efecto do tratamento de √- transformed FHI- S en cada resultado.

Resultados
121 (80%) dos 152 participantes do ensaio (intervención PACT=59/77[77%],
Control=62/75[83%]) completaron o seguimento. Destes, as puntuacións FHI- S
estaban dispoñibles para 102 participantes (intervención PACT = 49, Control = 53).
Fortes efectos grupais sobre todos os resultados ( p<0,001) publicados (Pickles et ao.,
2016). A puntuación de FHI- S non se correlacionó co valor inicial de ADOS CSS,
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DCMA Parental Synchrony ou DCMA Child Initiations. FHI- S non tivo ningún
efecto sobre o resultado ADOS CSS ou DCMA Parent Synchrony pero tivo un
efecto principal marginalmente significativo ( p = 0,079) e un efecto de moderación ( p
= 0,097) sobre as iniciacións de nenos con DCMA.

Discusión
Nesta mostra, a PAB tivo un papel limitado nos resultados despois da intervención
mediada polos pais. A falta de achados pode ser específica ás condutas ás que se dirixe
a terapia PACT e as puntuacións relativamente baixas dos pais de PACT no FHI-S.
Necesítase máis información para entender como adaptar as intervencións aos pais, os
nenos e as contornas.

Percepción da mirada, suco temporal superior e autismo: un estudo de
rTMS (Paxina 79)

Autores: Ana Saitovitch, Inserm Ou1000 - Institut Imaxine, París, Francia. JeanCharles Lamy, Centre de Neuro- imagerie de Recherche (CENIR), París, Francia. Elza
Rechtman, Inserm Ou1000 Institut Imaxine, París, Francia. Traian Popa, Centre de
Neuro- imagerie de Recherche (CENIR), París, Francia. Nadia Chabane, Servizo de
Problemas do Espectro do Autismo e Aparencia (STSA), Servizo de Psiquiatría,
Hospital Universitario de Lausana (CHUV), Lausana, Suíza. Anne Philippe, UMR 1163
Institut Imaxine, París, Francia. Frédérique Bonnet- Brilhault, Université de Circuítos,
Francia. Gilles Martinez, CHU Sainte Anne, París, Francia. Hervé Lemaitre, Inserm
Ou1000 Institut Imaxine, París, Francia. David Grevent, Inserm Ou1000 Institut
Imaxine, París, Francia. Raphael Calmon, Inserm Ou1000 Institut Imaxine, París,
Francia. Sabine Meunier, Centre de Neuro- imagerie de Recherche (CENIR), París,
Francia. Francis Brunelle, Inserm Ou1000 Institut Imaxine, París, Francia. Nathalie
Boddaert, Inserm Ou1000 Institut Imaxine, París, Francia. Monica Zilbovicius, Inserm
Ou1000 Institut Imaxine, París, Francia

Introdución
Sábese que o suco temporal superior ( STS) está implicado na percepción social,
principalmente no proceso de información da mirada. Os estudos de imaxes cerebrais
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suxeriron que as anormalidades dentro do STB estarían relacionadas con impedimentos
sociais no autismo. Nun estudo recente con voluntarios sans, demostramos que é posible
cambiar o patrón da mirada mediante a inhibición transitoria da actividade neural do
STB utilizando a estimulación magnética transcraneal repetitiva ( EMTr). De feito, a
inhibición selectiva do STS dereito reduciu as fixacións aos ollos dos personaxes
durante a visualización de películas sociais, medidas co eye- tracking. Neste estudo
propuxémonos investigar, mediante o rastrexo ocular, os cambios na percepción da
mirada inducidos pola EMTr aplicada ao STB correcto en adultos con trastornos do
espectro autista ( TEA).

Métodos
Dezasete adultos con TEA (idade media = 22,4±2,3) participaron no estudo. O
diagnóstico baseouse nos criterios DSM IV- R e ADI- R. Todos os suxeitos
sometéronse a unha resonancia magnética estrutural para unha localización precisa e
individualizada do obxectivo.
Os suxeitos foron sometidos a estimulación simulada e rTMS excitatoria administrada
sobre o STS posterior dereito como un patrón de refacho theta intermitente ( iTBS) (2
seg. adestra cada 10 seg., total de 600 pulsos), cunha intensidade do 90% do limiar
motor activo. Os parámetros da mirada medíronse durante a visualización pasiva de
películas sociais na liña de base, en 3 puntos de tempo (1 min, 6 min e 12 min) despois
do simulacro e despois do iTBS. Os datos de seguimento ocular procesáronse con
Tobii-Studio. Realizouse unha análise individual para investigar os patróns individuais
de resposta, cun limiar de aumento ou diminución do 12%.

Resultados
A nivel de grupo, non se atoparon resultados significativos no patrón da mirada aos
ollos despois da estimulación do STS. Os datos indicaron unha forte heteroxeneidade
na resposta. Análise individual permitida identificar tres grupos diferentes: 3 suxeitos
responden á estimulación aumentando as fixacións nos ollos (>12%), 8 participantes
responden á estimulación reducindo as fixacións nos ollos (<12%), 6 participantes non
presentaron cambios no patrón da mirada.

Discusión
Este estudo mostra a viabilidade dun protocolo iTBS en participantes con TEA. Os
resultados preliminares mostran que, en liña coa heteroxeneidade do propio autismo, a
resposta á EMT varía entre os individuos. Estudos adicionais poderían abordar este
tema na perspectiva de usar a EMT como unha nova estratexia terapéutica no autismo.
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Palabras crave: Cerebro, Intervención, Social

Cambios na conectividade intrínseca do cerebro. Rede de lectura
despois da intervención en nenos con autismo. (Paxina 81)

Autores: Rajesh Kana, Universidade de Alabama en Birmingham, Birmingham,
Estados Unidos. Nanci Bell, Lindamood- Bell Learning Processes, San Luís Bispo,
Estados Unidos. Paul Worthington, Lindamood- Bell Learning Processes, San Luís
Bispo, Estados Unidos. Angelica Benson, Lindamood- Bell Learning Processes, San
Luís Bispo, Estados Unidos

Introdución
Este estudo presenta un ensaio neurocientífico aleatorizado e controlado cun grupo
de nenos con Trastornos do Espectro Autista ( TEA), unha afección marcada por
profundos impedimentos na comprensión da linguaxe e as habilidades de comunicación.
Os nenos con TEA tipicamente teñen unha conectividade máis débil en rexións
cerebrais específicas asociadas coa comprensión. Os problemas de comprensión de
lectura nos nenos con TEA só se abordaron nun puñado de estudos. Aínda que estes
estudos mostraron a posibilidade de mellorar a comprensión de lectura no TEA, non se
basearon nun modelo que aborde especificamente os problemas cognitivos primarios
asociados coa comprensión da linguaxe.

Métodos
Usamos a RM funcional para investigar a conectividade da rede de lectura do
cerebro e os seus cambios como resultado da intervención baseada en imaxes para a
comprensión da linguaxe e o pensamento en nenos con TEA. A intervención baseada
en imaxes baséase na Teoría de Codificación Dual ( DCT) da cognición, que salienta a
necesidade de estimular tanto as áreas de representación mental como as corticales
verbais para unha comprensión óptima da linguaxe. Os datos funcionais da RMN foron
colleitados durante as tarefas de similitudes de palabras e absurdos verbais de 2 grupos
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de 17 participantes cada un en dous puntos temporais: 1) un grupo experimental de
nenos con TEA que se someteron a exploración antes e despois da intervención ( ASDEXP), e 2) un grupo de control en lista de espera de nenos con TEA que despois da
primeira exploración esperaron o período de intervención antes da súa segunda
exploración ( ASD- WLC). A intervención consistiu en sesións de 4 horas, 5 días á
semana durante 10 semanas, sumando un total de 200 horas de instrución presencial.

Resultados
Atopamos unha conectividade funcional significativamente máis forte en varios
nodos (giroscopio frontal inferior esquerdo, LIFG, giroscopio temporal superior
esquerdo, LSTG, giroscopio angular esquerdo e Área de Forma de Palabra Visual) da
rede de lectura nos participantes ASD- EXP, en relación cos participantes ASD- WLC,
na posintervención. Ademais, estes cambios foron acompañados por unha mellora
significativa na comprensión da linguaxe (16.4% no grupo ASD- EXP, 2.6% no grupo
ASD- WLC) segundo o medido por unha proba estandarizada para a comprensión de
lectura. As melloras na comprensión de lectura estiveron altamente correlacionadas cos
aumentos na conectividade cerebral.

Discusión
Estes achados novos proporcionan unha valiosa perspectiva da neuroplasticidad das
áreas cerebrais subxacentes á lectura e o impacto da intervención intensiva baseada en
imaxes utilizando procedementos instructivos baseados na Teoría de Codificación Dual
para aumentar a comprensión da linguaxe en nenos con TEA.

Palabras crave: Cerebro, Intervención, Linguaxe.

Un sopro de aire fresco: aceptabilidade e viabilidade do Programa de
capacitación de coidadores da OMS en Italia. (Paxina 82)

Autores: Erica Salomone, Departamento de Psicoloxía, Universidade de Milán
Bicocca, Milán, Italia. Arianna Salandin, Universidade de Turín, Turín, Italia. Federica
Ferrara, Universidade de Turín, Turín, Italia. Elisabetta Torchio, Universidade de
Turín, Turín, Italia. Team Cst Italy, Universidade de Milán- Bicocca, Milán, Italia.
Team Who Cst, Organización Mundial da Saúde, Xenebra, Suíza. Laura Pacione,
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Organización Mundial da Saúde, Xenebra, Suíza. Chiara Servili,Organización Mundial
da Saúde, Xenebra, Suíza

Introdución
Os custos de capacitación e implementación limitan a provisión de intervención
temperá baseada na evidencia para o Trastorno do Espectro Autista ( TEA) nos sistemas
de saúde pública, tanto nos países de ingresos altos como nos de ingresos baixos países,
incluída Europa ( Salomone et ao. 2016). O programa de capacitación para coidadores (
CST), desenvolto pola Organización Mundial da Saúde (OMS), é unha intervención
grupal para trastornos do desenvolvemento neurolóxico cuxo obxectivo é cumprir cos
criterios de asequibilidad e factibilidad para contornas de baixos recursos. O estudo
examinou a viabilidade e aceptabilidade do CST da OMS nos servizos públicos de
neuropsiquiatría infantil en Italia.

Métodos
Os coidadores de nenos (2-5 anos) cun diagnóstico clínico de TEA foron asignados
ao azar ao CST da OMS ( n = 43) ou ao tratamento habitual ( n = 43). As experiencias
dos facilitadores e coidadores do programa foron examinadas con grupos focales e
cuestionarios. As transcricións dos grupos focales analizáronse co método de análise
temática inductivo ( Braun e Clarke 2006).
Resultados
As taxas de asistencia e cumprimento da práctica no fogar foron altas: o 80% dos
coidadores obxectivo completaron polo menos o 75% do programa, o 81% informou
que practicaban regularmente coas estratexias do CST no fogar entre sesións. Os
coidadores cualificaron os materiais do programa como altamente comprensibles,
aplicables e en liña cos valores familiares, as estratexias do CST foron cualificadas
como moi útiles en todas as sesións. Na análise cualitativa identificáronse temas e
subtemas relacionados coa a) aceptabilidade, b) viabilidade, c) beneficios percibidos,
estes foron representados nun mapa temático. Os facilitadores e os coidadores
identificaron, respectivamente, as necesidades de saúde mental dos coidadores e o
manexo do comportamento desafiante dos nenos como dominios crave a desenvolver. A
duración excesiva das sesións e a baixa aceptabilidade das técnicas específicas de
ensino (xogo de roles) xurdiron como barreiras para a adopción do programa. A
heteroxeneidade das necesidades clínicas a nivel do coidador e do neno destacouse
como un reto e unha oportunidade para os facilitadores e coidadores. Os coidadores
informaron unha redución dos sentimentos de tensións, unha mellor autoeficacia e unha
mellor regulación do comportamento nos seus fillos.
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Discusión
En xeral, considerouse que o CCT da OMS era factible e aceptable, e os coidadores
informaron dos beneficios percibidos da participación. Con todo, identificáronse
problemas específicos de aplicación. As conclusións concordan cos datos de viabilidade
e aceptabilidade da aplicación dos equipos de servizos técnicos aos países en Etiopía (
Tekola e outros, presentados). Discútense suxerencias para optimizar o paquete a fin de
mellorar a retención, a aceptabilidade e a viabilidade.

Palabras crave: Baseado na Comunidade, Intervención, Servizos

Comprensión e aplicación por parte do profesor de prácticas baseadas
na evidencia con nenos con autismo nas aulas regulares. Número de póster:
FRI01-03 (Paxina 107-1)

Autores: Lorna Barry, Universidade de Limerick, Limerick, Irlanda. Jennifer
Mcmahon, Universidade de Limerick, Limerick, Irlanda. Jennifer Holloway,
Universidade Nacional de Irlanda, Galway, Galway, Irlanda. Stephen Gallagher,
Universidade de Limerick, Limerick, Irlanda

Introdución
Demostrouse que a adopción e implementación de prácticas baseadas na evidencia (
EBP) por parte dos mestres con nenos con autismo é deficiente ( Stahmer & Ingersoll,
2004) e a formación dos mestres en EBP converteuse nun tema central neste campo (
Simpson, de Boer- Ott, & Smith- Myles, 2003). Estudos europeos recentes indican que
os nenos con TEA están a recibir intervencións que non se basean na evidencia (
Salomone et ao., 2016), o que pon a estes nenos en risco de resultados menos
favorables ( Eldevik et ao., 2009). Varios factores poden influír na adopción dun EBP
por parte dos profesores, incluíndo a formación, o apoio administrativo e a cultura
escolar (Forman et ao., 2009), pero o proceso mediante o cal os profesores elixen e
implementan os EBP está mal delineado. O propósito deste estudo é identificar as
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percepcións dos profesores sobre o termo EBP e obter información sobre o barreiras e
facilitadores da implementación de EBP' s para estudantes autistas na aula xeral.

Métodos
Os participantes foron 11 profesores de primaria con experiencia no ensino de nenos
con autismo (rango de idade: 5-12 anos). Realizáronse entrevistas semiestructuradas e
analizáronse as respostas utilizando un enfoque de Teoría Fundamentada. A ciencia da
implementación e o marco conceptual proposto por Domitrovich e outros (2008)
utilizáronse para guiar a análise.

Resultados
Unha das principais conclusións da investigación foi que os profesores percibían
que non entendían plenamente o significado do termo "práctica baseada na evidencia" e
que carecían de coñecemento das intervencións que cumpran estas normas. O que é
máis importante, os profesores sinalaron a falta de capacidade para identificar os PEB
na literatura científica, a escasa capacidade para traducir o PEB á súa práctica e a falta
de mecanismos de retroalimentación para discutir o éxito ou o fracaso dos seus
esforzos. Os profesores citaron unha cultura escolar de apoio como facilitador da
implementación e identificaron que un maior apoio de profesionais expertos no campo
do autismo podería facilitar unha implementación máis exitosa. de EBP's.

Discusión
Este estudo destaca unha necesidade urxente de superar a brecha entre a
investigación e a práctica na educación sobre o autismo para mellorar os resultados para
os estudantes e os seus mestres. Os esforzos futuros deben concentrarse en desenvolver
intervencións para os mestres de nenos con autismo na tradución e aplicación dos EBP
á práctica. Os achados discútense en relación coas implicacións para a ciencia da
implementación e o marco conceptual de Domitrovich et ao (2008).

Palabras crave: Educación, Inclusión, Intervención
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Interaccións nas Aulas de Autismo Antes e Despois da Participación do
Adulto nunha Iniciativa de Desenvolvemento Profesional da
Comunicación Social (PDI). Número de póster: FRI01-02 (Paxina 107)

Autores: Tish Balfe, Dublin City University, Newcastle, Irlanda

Introdución
As principais vías para abordar os desafíos que xorden dun diagnóstico de autismo
son as intervencións coas familias dos nenos e a través da educación. A importancia de
ter un ensino de alta calidade para asegurar que cada alumno no Espectro de Autismo
(AS) maximice o seu pleno potencial é recoñecida en informes internacionais e por
adultos autistas capaces. Os alumnos que teñen habilidades de comunicación
comprometidas presentan serios desafíos aos mestres. As investigacións identifican
diferenzas nos estilos de interacción dos pais dos nenos no SA en comparación cos dos
nenos de desenvolvemento típico. Con todo, hai unha escaseza de investigacións que
exploren o estilo interactivo dos adultos nas contornas educativas. Este estudo explorou
as interaccións en salóns de clase específicos para o autismo antes e despois da
participación dos adultos nun PDI de comunicación social.

Métodos
Utilizando un estudo de caso múltiple, recompiláronse datos dun profesor, un SCN
e un comunicador novo e infrecuente sobre o EA en cinco casos. Os instrumentos de
recolección de datos incluíron entrevistas pre e post semi-estruturadas, avaliación
formal do alumno e observacións. Utilizáronse técnicas de análise cualitativa e
cuantitativa para explorar os datos.

Resultados
Das dez estratexias de comunicación para adultos que se utilizaron con maior
frecuencia durante as sesións de interacción previas ao DP, seis eran de natureza
"directiva" e as "ordes verbais e non verbais" eran as que se utilizaban con maior
frecuencia. A estratexia facilitadora de "seguir o exemplo do neno", identificada como
fundamental na literatura para apoiar o compromiso, foi a décima. Todos os profesores
e dous dos SNAs pasaron menos da metade das súas sesións nun compromiso positivo
compartido cos seus alumnos.
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Despois da DP, só dous das dez estratexias utilizadas con maior frecuencia nas
contornas eran de natureza "directiva". En media, o 75% das sesións de interacción
entre adultos e nenos dedicáronse a un compromiso positivo compartido. As iniciacións
verbais e non verbais dos alumnos duplicáronse e as súas iniciacións verbais
triplicáronse. Os resultados foron influenciados polo contexto das interaccións e as
características de aprendizaxe dos alumnos.

Discusión
Este estudo indica que os adultos con autismo específico na aula, como os pais, son
arrastrados a un estilo de comunicación directiva que impacta negativamente na
comunicación social dos alumnos, o que suxire que a EP dirixida ao desenvolvemento
da comunicación social é fundamental para o persoal da escola.

Palabras crave: Comunicación, Educación, Intervención

Integridade e adaptación dun programa de intervención conductual
temperá e intensiva para nenos con trastornos do espectro autista:
percepcións dos médicos. Número de póster: FRI01-07 (Paxina 109)

Autores: Valerie Caron, Universidade de Quebec a Trois- Rivieres, Boudry, Suíza.
Annie Paquet, Universidade de Quebec a Trois- Rivieres, Trois- Rivières, Canadá

Introdución
A Intervención Conductual Intensiva Temperá ( EIBI) baseada nos principios da
análise conductual aplicado ( ABA) é considerada como unha práctica baseada na
evidencia ( EBP) como se demostra en varias revisións sistemáticas e meta-análises.
Este tipo de intervención axuda a mellorar o funcionamento adaptativo e cognitivo dos
nenos, á vez que reduce a gravidade dos síntomas relacionados co autismo (
Makrygianni, Gena, Katoudi & Galanis, 2018, National Autism Center, 2015,
Reichow, Barton, Boyd & Hume, 2014). A aplicación dun PEB como o EIBI no
ensino xeral considérase un reto, especialmente no que respecta a a integridade da
aplicación (Cook & Odom, 2013). A pesar da súa importancia, a miúdo é difícil
garantila en contornas clínicas, e pode ser necesario realizar adaptacións para adaptar as
122

prácticas aos seus contextos específicos. As ciencias de implementación suxiren que o
equilibrio entre a integridade e as adaptacións é posible grazas á identificación e
vixilancia dos compoñentes centrais do programa. No ámbito do BEII, identificáronse
algúns factores de éxito, pero os compoñentes básicos da intervención non están
suficientemente descritos para a avaliación da integridade.
En Quebec (Canadá), o EIBI impleméntase en 2003 nos servizos públicos, pero a súa
implementación leva a cabo con gran variabilidade nas prácticas. Este proxecto
documenta as percepcións dos médicos sobre os compoñentes centrais do programa
EIBI implementado nun contexto de servizos públicos en Quebec (Canadá).

Métodos
Recolléronse datos cualitativos grazas a entrevistas con dez executores do programa
EIBI. A acta literal foi analizada sobre a base do modelo de integridade de
implementación de Dane and Schneider (1998), que se compón de cinco dimensións:
adherencia, dosificación, calidade, participación e diferenciación.

Resultados
Os profesionais destacaron varios indicadores da integridade do EIBI para os cales
non se deben facer axustes, por exemplo, a dosificación da intervención, o
emparellamento co neno, a avaliación funcional, a intervención naturalista, o reforzo, a
recompilación de datos, a participación dos pais, o equipo multidisciplinario e a
supervisión.

Discusión
O debate centrarase nos retos que expón a percepción do reto da integridade da
aplicación do BEII e das adaptacións realizadas no contexto dun servizo real. Os
indicadores de integridade da intervención recollidos ao longo das entrevistas cos
profesionais poderían guiar a práctica dos supervisores clínicos no programa EIBI.

Palabras crave: Baseado na comunidade, Intervención, Preescolar
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Intervención temperá en garderías e xardíns de infancia: os mestres de
escola como mediadores da intervención baseada na EDSM. Número de
póster: FRI01-08 (Paxina 110)

Autores: Niccolò Collini, Fondazione Opera Santa Rita, Prato, Italia. Martina Fei,
Fondazione Opera Santa Rita, Prato, Italia / Alice Monzoni, Fondazione Opera Santa
Rita, Prato, Italia. Pamela Bettazzi, Fondazione Opera Santa Rita, Prato, Italia. Chiara
Poli, Fondazione Opera Santa Rita, Prato, Italia

Introdución
Este proxecto ten por obxecto aumentar as competencias dos mestres de garderías e
xardíns de infancia mediante unha formación específica sobre a utilización da EDSM
na contorna escolar a fin de aumentar a intensidade e a eficacia da intervención temperá
nos nenos con trastornos do espectro autista.

Métodos
O proxecto inclúe 1) Identificación de 12 mestres que teñen polo menos un neno
con ASD na súa clase. 2) Formación teórica (24 horas en 3 días) para os profesores,
impartida por un terapeuta certificado en ESDM, que ten lugar antes do inicio do ano
escolar, os contidos da formación inclúen: descrición do TEA e dos síntomas
principais, presentación das bases teóricas da ESDM, aplicación práctica do modelo no
contexto da gardería e o xardín de infancia, uso da lista de verificación da ESDM para
identificar os obxectivos, estruturación da contorna, estruturación das actividades. 3) 6
reunións de supervisión (unha por mes por un total de 18 horas) ao grupo de profesores
a través da visión compartida de vídeos das actividades realizadas na escola. 4) o
adestramento dun terapeuta ESDM para cada profesor (2-4 horas por semana durante
todo o ano escolar), co obxectivo de apoiar na práctica as habilidades adquiridas polos
profesores durante a formación teórica. O progreso avalíase a través de dúas
ferramentas: 1) Lista de verificación da ESDM para a avaliación das habilidades
adquiridas polos nenos: é administrada polo terapeuta (e compartida cos profesores) ao
principio do ano escolar para identificar a liña de base e, posteriormente, ao final do ano
escolar para verificar a evolución do desenvolvemento do neno. 2) Sistema de
Cualificación da Fidelidade do Ensino ESDM para a avaliación das habilidades dos
profesores: é compilado polo terapeuta ao principio do ano escolar e posteriormente ao
final do mesmo para comprobar se hai variacións.

124

Resultados
Os resultados obtidos durante os dous primeiros anos do proxecto mostran unha
clara correspondencia entre o aumento da adquisición de novas competencias dos nenos
e o aumento das competencias pedagóxicas dos profesores.

Discusión
Os resultados positivos suxiren dar continuidade a esta experiencia ao chegar a un
protocolo compartido de adestramento e supervisión que pode ser utilizado por cada
mestre e cada complexo escolar.

Palabras crave: Educación, Intervención, Preescolar

Mellorar a identificación temperá e a coordinación das consultas para
nenos pequenos con trastornos do espectro autista: informes dun
equipo de apoio sobre o Plan Francés de Autismo. Número de póster:
FRI01-11 (Paxina 111)

Autores: Diane Defresne, Chru Circuítos, Circuítos, Francia. Perrine Chatenet,
Circuítos, Francia / Valerie Aubron, Circuítos, Francia / Celine Oliveira, Circuítos.
Francia. Laurence Dubs, Circuítos, Francia. Amandine Vachaud, Centre Universitaire
de Pédopsychiatrie, CHRU Bretonneau, Circuítos, Francia / Aline Coudray,
Circuítos, Francia. Virginie Richard, Circuítos, Francia / Katy Guinoiseau, Circuítos,
Francia. Joëlle Malvy, UMR 1253 iBrain, University of Circuítos, Inserm, Circuítos,
Francia

Introdución
A crecente prevalencia dos trastornos do espectro autista (TEA) e os méritos da
intervención temperá apoian a importancia da identificación e detección temperá. O
"Plan de Autismo" nacional francés permitiu a creación do equipo de apoio nos intentos
de 2010 para abordar a capacidade de apoiar este proceso de identificación e
intervención temperá. O estudo describiu ao equipo de apoio e as súas estratexias para
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responder ás crecentes demandas de identificación temperá, diagnósticos temperáns e
coordinación de consultas para nenos con TEA e outros trastornos do desenvolvemento
europeo (END).

Métodos
Analizáronse os indicadores de seguimento dos datos sociodemográficos, clínicos e
organizativos dos nenos remitidos ao equipo de apoio entre 2010 e 2018.

Resultados
A análise dos datos revelou tanto oportunidades como desafíos na identificación
temperá de nenos con atraso no desenvolvemento. Un dos desafíos particulares
identificados foi en relación coas poboacións de baixos ingresos, rurais e non
francófonas, que atopan máis dificultades que outras para acceder a diagnósticos e
consultas.

Discusión
Para esta poboación vulnerable, as estratexias que inclúen a escolarización e o
acceso aos servizos sociais son necesarias para os nenos con TEA, ademais da
intervención.
A constante colaboración con profesionais da infancia temperá permite potenciar a
orientación cara ao equipo de apoyo. Todos os resultados fomentan a continuación do
equipo de apoio para permitir a identificación e intervención temperá.

Palabras crave: Infancia, Diagnóstico, Intervención

Cara ao consenso sobre as competencias básicas nos programas de
formación de residentes para satisfacer as necesidades de atención
médica dos nenos con trastornos do espectro autista Número de póster:
FRI01-13 (Paxina 113)
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Autores: Benoit Dutray, Centre Cantonal Autisme, CHUV, Lausana, Lausana, Suíza.
Emma Guth, CCA, CHUV, Lausana, Suíza / Sabine Magnificat, CCA, CHUV,
Lausana, Suíza. Nadia Chabane, Servizo de Problemas do Espectro do Autismo e
Aparencia ( STSA), Servizo de Psiquiatría, Hospital Universitario de Lausana (CHUV),
Lausana, Suíza

Introdución
Obxectivo: O obxectivo é explorar e discutir as competencias básicas que se esperan
dos programas de formación de residencia en psiquiatría infantil, neuroloxía infantil,
pediatría e xenética nos países europeos para satisfacer as necesidades de atención
sanitaria dos nenos con trastornos do espectro autista ( TEA)...

Métodos
Métodos: Realizáronse procuras na literatura e revisáronse os artigos relacionados
con módulos específicos sobre TEA dentro do programa de capacitación de residentes
para examinar estas inquietudes.

Resultados
Resultados: Descríbense diferentes exemplos de programas de formación e currículo
de formación de residencia médica relacionados co TEA para ilustrar a variabilidade
dos programas existentes nos países europeos.

Discusión
Conclusións : Existe un potencial importante para desenvolver e establecer un
consenso sobre o contido e a organización da capacitación dos residentes para abordar
os complexos problemas biopsicosociales dos nenos con TEA.

Palabras crave: Intervención, política, capacitación
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Que pensan os pais e os profesionais acerca da intervención temperá
dos nenos con ASD? - a datos en finlandés Número de póster: FRI0141(Paxina 130)

Autores: Anneli Yliherva, Psiquiatría Infantil, Universidade de Oulu, Child Language
Research Center, Universidade de Oulu, Oulu, Finlandia. Milla Rasila, Child
Language Research Center, Logopedics, Oulu, Finlandia. Hanna Ebeling, PEDEGO,
Psiquiatría Infantil, Universidade de Oulu, Clínica de Psiquiatría Infantil, Hospital
Universitario de Oulu, Oulu, Finlandia. Mika Gissler, Instituto Nacional de Saúde e
Benestar THL, Helsinqui, Universidade de Turku, Centro de Investigación de
Psiquiatría Infantil, Turku, Karolinska. Institute, Stock, Helsinqui, Finlandia. Tarja
Parviainen, Asociación Finlandesa para o Autismo e a Síndrome de Asperxer,
Helsinqui, Finlandia. Pekka Tani, Universidade de Helsinqui, Helsinqui, Finlandia.
Canle- Bedia Ricardo, Universidade de Salamanca, Salamanca, España. Álvaro
Bejarano, Universidade de Salamanca, Salamanca, España. Manuel Posada, Instituto de
Investigación de Enfermidades Raras, ISCII, Madrid, España. Irma Moilanen,
Universidade de Oulu, Oulu, Finlandia

Introdución
Este estudo forma parte do proxecto' The Autism Spectrum Disorders in the
European Union' ( ASDEU). Un dos obxectivos deste proxecto era pescudar como
funciona a identificación, o diagnóstico e a intervención precoz en diferentes países da
UE. O presente estudo céntrase na intervención temperá e describe como é a situación
na parte setentrional de Finlandia, que poderían ser os puntos críticos, e que se debería
facer para mellorar estas accións.

Métodos
A discusión dos grupos focales tivo lugar o 13 de novembro de 2015 segundo as
instrucións de ASDEU no Hospital Universitario de Oulu, que é responsable dos
servizos médicos altamente especializados (hospitais universitarios) no distrito de
Ostrobothnia Norte. Os participantes eran a nai dun neno con ASD, líder local da
Asociación Finlandesa para o Autismo e a Síndrome de Asperxer, profesora especial na
escola, profesora especial en educación infantil temperá así como un instrutor de
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rehabilitación e dous expertos (pediatra e terapeuta do fala e da linguaxe) no ASD do
Hospital Universitario de Oulu. A discusión durou aproximadamente 1,5 horas e foi
gravada e transcrita en vídeo. Realizouse unha análise do contido e destacáronse os
temas esenciais baseados na discusión.

Resultados
Os pais e os profesionais subliñaron que un diagnóstico de TEA non garante
servizos e apoio para os nenos e as familias en comparación co diagnóstico de TEA
máis discapacidade intelectual. Ademais, a falta de coñecementos e a escaseza de
recursos na atención da saúde son riscos para obter a intervención con suficiente
antelación. Os servizos locais varían moito, e nalgúns lugares é por exemplo difícil
conseguir terapias para un neno. Baseado nos comentarios dos profesionais, aínda hai
existen certos retos debido ás actitudes cara aos TEAs. Como unha mellora, un centro
de rehabilitación para nenos con TEA e as súas familias foi unha suxerencia feita por
profesionais.

Discusión
A discusión do grupo focal revelou que a intervención temperá dos nenos con TEA
é aínda fragmentaria no norte de Finlandia, e que se necesitan máis recursos e
información sobre TEA para mellorar os servizos. O diagnóstico de TEA sen
discapacidade intelectual é complicado para a familia porque nese caso a familia non
recibe suficiente apoio e servizos para un neno. Un centro de rehabilitación para nenos
con TEA e as súas familias podería ser útil no futuro.

Palabras crave: Familia, Intervención, Profesional

Un estudo comparativo de bebés e nenos pequenos tratados cunha
intervención intensiva para o trastorno do espectro autista. Número de
póster: FRI01-44 (Paxina 133)

Autores: Hanna A. Alonim, The Mifne Center, Rosh Pinna, Israel. Ido Lieberman,
Bar Ilan University, School of Social Science, Rosh Pinna, Israel. Danny Tayar, The
129

Israeli Health Ministry, Rosh Pinna, Israel. Giora Schayngesicht, The Mifne Center,
Rosh Pinna, Israel. Hillel Braude, The Mifne Center, Rosh Pinna, Israel

Introdución
Os médicos e investigadores que traballan con nenos diagnosticados con Trastorno
do Espectro Autista (TEA) recoñecen cada vez máis que canto antes diagnostíquese e
interveña, máis probable será a posibilidade de producir un resultado terapéutico
positivo durante a infancia, cando o cerebro aínda está a experimentar un rápido cambio
e desenvolvemento. Con todo, na actualidade existen só uns poucos estudos publicados
que analizan a eficacia baseada na evidencia das intervencións de tratamento temperán
para os recentemente nacidos con TEA. Este estudo analiza os efectos dunha única
modalidade de intervención de tratamento intensivo desenvolta especificamente para
bebés e nenos pequenos con autismo. O enfoque terapéutico que aplica unha forma
especializada de terapia lúdica baséase na teoría do apego e a terapia de sistemas
familiares.

Métodos
Este estudo analizou dous grupos de bebés e nenos pequenos que recibiron a
intervención de tratamento particular para bebés con autismo e as súas familias enteiras.
O primeiro grupo consistiu en 39 nenos pequenos de 24 a 36 meses de idade. O segundo
grupo consistiu en 45 bebés de 12 a 24 meses de idade. As variables clínicas analizadas
dividíronse en catro categorías: Compromiso, Comunicación, Xogo e Funcionamento.
Os compoñentes do compromiso inclúen: Contacto visual, contacto físico, obsesións,
desapego. Os compoñentes de comunicación inclúen: apuntar, voz, fala, comprensión da
situación, tirar da man e gritar. Os compoñentes do xogo inclúen: curiosidade,
concentración, creatividade e comportamento ritual. Os compoñentes funcionais
inclúen: coordinación da motricidad fina, coordinación da motricidad grosa, maneira
para comer e cantidade de comida.

Resultados
Mentres que ambos os grupos de bebés e nenos pequenos beneficiáronse da
intervención terapéutica, os bebés demostraron mellorías estatisticamente máis
significativas a través de todas as variables medidas en termos dos resultados das probas
entre os dous grupos. Observe, por exemplo, os resultados da proba t entre o grupo de
bebés e nenos pequenos para o compoñente de compromiso do contacto visual: ( Pretratamento t = 0.00, p <.000, Post-tratamento t = 7.49, p <.000, Diferenza entre os
dous grupos pre e postratamiento t = 5.63, p <.000)
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Discusión
Estes achados apoian a tendencia da investigación que salienta a importancia do
diagnóstico e tratamento temperáns para os bebés con TEA. Baseándose neste estudo,
os autores suxiren que a detección precoz do autismo debería realizarse de forma óptima
ao redor dos 12 meses de idade, para ser seguida por unha intervención moi precoz.

Palabras crave: Bebés, Intervención, Nenos Pequenos

Explorando a variabilidade e os predictores do Modelo de 12 meses de
Early Start lonxitudinal de Denver resultados entre os nenos con ASD
Número de póster: FRI01-45 (Paxina 134)

Autores: Mado Arnaud, Université Toulouse Jean Jaurès, Toulouse, Francia. Sophie
Baduel, Universidade Jean Jaurès, Toulouse, Francia. Quentin Guillon, Universidade
de Toulouse 2, Toulouse, Francia. Bernadette Rogé, Universidade de Toulouse 2,
Toulouse, Francia

Introdución
O Early Start Denver Model ( ESDM) é un modelo de intervención manual,
baseado na evidencia, deseñado especificamente para nenos pequenos e preescolares
con Trastorno do Espectro Autista ( Autism Spectrum Disorder, ASD). A súa
aplicación foi avaliada nunha variedade de contextos que van desde a clínica
universitaria intensiva ata a implementación baseada na comunidade. Os estudos
xeralmente reportan avances significativos nas habilidades cognitivas, de linguaxe e de
adaptación nos nenos que reciben ESDM.
Con todo, sábese moito menos acerca da variación dos resultados dos individuos e se
dita variabilidade podería explicarse polas características individuais. O obxectivo deste
estudo é caracterizar as traxectorias de desenvolvemento dos nenos que reciben ESDM
e identificar as características individuais que poderían predicir a variabilidade
interindividual na taxa de cambio ao longo do tempo.
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Métodos
Vinte e seis nenos que se sometían a 20 horas semanais de ESDM, e cunha idade de
ingreso que oscilaba entre os 19 e os 49 meses, foron obxecto de seguimento durante un
período de 12 meses. Os nenos foron avaliados trimestralmente coa Lista de
verificación do plan de estudos ESDM e no momento do seu ingreso e cada seis meses
utilizando as Escalas Abrandan de Aprendizaxe Temperá. Utilizouse a análise da curva
de crecemento para modelar a variabilidade interindividual nos patróns intraindividuais de cambio ao longo do tempo.

Resultados
Durante o período de 12 meses, os nenos mostraron melloras nas súas habilidades
de linguaxe receptiva e expresiva, evidenciadas por aumentos significativos nos
cocientes de desenvolvemento. Tamén se evidenciou unha variación significativa entre
individuos nos patróns de crecemento en ambos os dominios. Por outra banda, un maior
coñecemento da linguaxe receptiva no momento da inxesta predixo significativamente
un crecemento máis rápido na linguaxe expresiva. Da mesma maneira, unha maior
capacidade de recepción visual no momento da inxesta predixo un crecemento máis
rápido no autocuidado. habilidades.

Discusión
Os resultados deste estudo en curso destacan a variabilidade interindividual en resposta
á intervención entre os nenos que reciben ESDM. Investigar esta variabilidade será un
paso necesario para ampliar a nosa comprensión do efecto dunha intervención. Isto
podería axudar a desenvolver plans de intervención que mellor satisfagan as
necesidades dos nenos. A vixilancia dos nenos durante un período de tempo máis longo
dentro dun grupo máis grande segue sendo necesario para permitir que se modele o
cambio non lineal ao longo do tempo.

Palabras crave: Comunicación, Intervención, Nenos Pequenos
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Que intervencións non médicas funcionan para os nenos autistas?
Unha revisión da mellor evidencia Número de póster: FRI01-47 (paxina 135)

Autores: Yevgeniy Bondar, Asociación AUTISM REGIONS, Moscova, Rusia.
Evgeniya Lebedeva, AUTISM REGIONS Association, Moscova, Rusia. Elena
Grigorenko, University of Houston, Estados Unidos

Introdución
O diagnóstico precoz e a intervención integral non médica que comeza canto antes,
dentro dos primeiros anos de vida, son imperativos para os nenos con trastorno do
espectro autista ( TEA). Dada a explosión das intervencións psicolóxicas e educativas
publicadas para nos últimos anos, esta charla de revisión destaca as últimas tendencias
nas intervencións para nenos con necesidades complexas de aprendizaxe e
desenvolvemento e resume a evidencia dispoñible sobre a eficacia e efectividade da
intervención.

Métodos
Os esforzos recentes na investigación da intervención céntranse no cumprimento dos
estándares da evidencia científica e salientan a importancia da adhesión estrita aos
principios da investigación de alta calidade e da práctica baseada na evidencia. Na
presente charla, revisamos os resultados das revisións sistemáticas e os metanálisis de
diferentes intervencións non médicas publicadas en revistas de alto perfil revisadas por
pares.

Resultados
De acordo con revisións sistemáticas recentes, todos os programas de intervención
integral baseados na evidencia para nenos con TEA baséanse ata certo punto na
disciplina científica da Análise de Conduta Aplicada ( ABA). Tales intervencións
conductuales intensivas poden mellorar a traxectoria do desenvolvemento dun neno con
TEA. En particular, os estudos metaanalíticos demostraron unha mellora substancial
nas puntuacións de coeficiente intelectual e o comportamento adaptativo nos nenos que
reciben intervencións integrais temperás baseadas no ABA. A maioría das
133

intervencións enfocadas na evidencia para o TEA están baseadas no ABA ou son
elementos típicos dos programas integrais baseados no ABA. Moitas das intervencións
combinan os principios do ABA con estratexias de desenvolvemento (as chamadas
"intervencións naturalistas de desenvolvemento conductual"). Existen factores que
determinan a eficacia resultante da intervención. Entre estes factores atópanse o modo
en que se realiza a intervención (onde e por quen), a duración da intervención e as
características grupais (por exemplo, xénero e etnia) e individuais (por exemplo,
funcionamento cognitivo xeneral) dos nenos que reciben a intervención.
Discusión
Os nenos con ASD e as súas familias deben esperar que os avances na ciencia da
intervención conduzan a mellores resultados. Esta perspectiva baséase na necesidade de
traducir os resultados científicos en prácticas ás que os provedores de servizos poidan
acceder, e de proporcionar desenvolvemento profesional e apoio para implementar as
prácticas con fidelidade. Este paso da ciencia á práctica é un claro desafío e tamén un
paso importante para o campo.

Palabras crave: Desenvolvemento, Intervención, Tratamento

Si que podemos! Avaliación dunha Intervención de Competencia
Social para adolescentes con Trastornos do espectro autista Número de
póster : FRI01-50 (Paxina 136)

Autores: Catarina Dá Silva, Hospital Salvator, Marsella, Francia. Christine Deruelle,
Centre National da Recherche Scientifique - Aix- Marseille Université, Marsella,
Francia. Francisco Esteves, Mid Sweden University, *Östersund, Suecia / Tiffany
Esnos, Hôpital Salvator, Marsella, Francia. Annick Ferreira, Hôpital Salvator,
Marsella, Francia / David Dá Fonseca, Service Espace Arthur - Hôpital Salvator,
Marsella, Francia

Introdución
Os trastornos do espectro autista ( TEA) caracterízanse por deficiencias na
reciprocidad social e a comunicación. Os individuos con TEA presentan dificultades
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nas competencias sociais, é dicir, no coñecemento de habilidades sociais particulares
e/ou o seu uso apropiado na vida diaria. As habilidades sociais de competencia inclúen
o coñecemento implícito e explícito das habilidades de comunicación verbal e non
verbal, as habilidades cognitivas e conductuales que permiten expresar emocións e
pensamentos, e responder de forma adaptativa mentres se navega nunha contorna
social. Suxeriuse que os programas de capacitación en Intervención de Competencia
Social ( SCI) baseados en grupos representan unha mellora significativa na calidade de
vida das persoas con TEA. O obxectivo deste estudo piloto foi avaliar a efectividade
dunha lesión da medula espinal en adolescentes autistas de alto funcionamento, e se
podería mellorar a súa calidade de vida.

Métodos
Este estudo piloto incluíu a 100 adolescentes con TEA (13 nenas, Mage = 15.30,
SD = 3.02), que participaron nunha SCI. Esta SCI de 10 meses ocorreu en sesións de 1
h30, cada dúas semanas. O programa incluíu temas como a comprensión e o uso da
comunicación verbal e non verbal, as habilidades conversacionales, o recoñecemento e
a expresión das emocións e a empatía. As sesións seguiron unha estrutura consistente:
revisar unha habilidade previamente aprendida e introducir unha nova nun formato de
discusión en grupo, practicar a habilidade, e unha actividade de peche ou revisión. Para
avaliar a eficacia do SCI, utilizáronse varios cuestionarios, antes e despois do SCI:
Empathy Quotient ( EQ, Baron- Cohen & Wheelwright, 2004), Questionnaire on
conversational abilities ( Pomini, 1999), Rosenberg self- esteem scale (Rosenberg,
1992), Rathus Assertiveness Schedule ( Rathus Assertiveness Schedule ( Rathus,
1973), e Pediatric Quality of Life Inventory ( Varni, 1998). Os pais tamén
completaron a versión dos pais da Intelixencia Emocional.

Resultados
Os resultados indican mellorías xerais nos dominios medidos, excepto na autoestima.
Especificamente, os resultados mostraron que os pais, pero non os participantes,
percibiron unha melloría en empatía despois da SCI. Tamén se atoparon melloras
significativas nas habilidades conversacionales, a autoafirmación e na calidade de vida
psicosocial e as súas subescalas: o funcionamento emocional, social e académico. En
conxunto, estes resultados suxiren un apoio preliminar á hipótese de que os LME poden
contribuír á mellora das capacidades sociais e a unha mellor calidade de vida
psicosocial en adolescentes con TEA.

Palabras crave: Intervención, Calidade de vida, Adolescencia
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Grupos psicoeducativos para adultos con afección do espectro autista e
a súa significativa outros (Prisma): un estudo de viabilidade aberto
nun contexto clínico ambulatorio Número de póster: FRI01-54 (Paxina 139)

Autores: Tatja Hirvikoski, Karolinska Institutet, Estocolmo, Suecia. Hanna Willix,
Habilitación e Saúde, Consello do Condado de Estocolmo, Estocolmo, Suecia.
Nathaniel Hidalgo, Stockholm County Council, Estocolmo, Suecia / Caroline
Byström, Estocolmo, Suecia. Douglas Sjöwall, Karolinska Institutet, Estocolmo,
Suecia / Malin Anclair, Habilitation & Health, Stockholm County Council,
Estocolmo, Suecia. Gunilla Keith- Bodros, Habilitación e Saúde, Consello do Condado
de Estocolmo, Estocolmo, Suecia. Annika Brar, Habilitación e Saúde, Consello do
Condado de Estocolmo, Estocolmo, Suecia

Introdución
Existen poucas intervencións baseadas na evidencia para os adultos cunha afección
do espectro autista sen discapacidade intelectual ( ASC) e os seus familiares ou outras
persoas importantes. O programa Prisma inclúe grupos psicoeducativos manualizados,
deseñados para proporcionar coñecementos básicos sobre o CSA e as opcións de
intervención dispoñibles, así como para empoderar aos participantes e proporcionar un
espazo para compartir experiencias con outros similares. Este primeiro estudo avaliou a
viabilidade e os efectos preliminares do Prisma nun contexto de servizos psiquiátricos e
de discapacidade para pacientes ambulatorios.

Métodos
O programa Prisma consistiu en catro sesións de grupo de 120 minutos de débil
estrutura administradas en 12 clínicas psiquiátricas e de servizos para discapacitados
financiadas con fondos públicos en Estocolmo. Os participantes con ASC ( n=56) e os
seus seres queridos ( n=52) completaron cuestionarios auto-reportados antes e despois
do programa Prisma para avaliar os efectos preliminares, así como ao final de cada unha
das catro sesións para avaliar a satisfacción do tratamento.

Resultados
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Os participantes obtiveron un coñecemento significativamente mellorado sobre o
ASC desde antes ata despois da intervención ( ASC Knowledge Quiz, efecto grande), e
melloraron o benestar medido pola Escala de Ansiedade e Depresión Hospitalaria (
HADS). Ademais, os outros membros significativos e os membros da familia
informaron dunha mellora na calidade das relacións e unha redución da carga,
considerouse que o programa Prisma era crible e os participantes recomendarían a
intervención a outras persoas nunha situación similar. Nas avaliacións cualitativas
abertas, os participantes déronnos suxerencias para mellorar o programa Prisma, por
exemplo, aumentando os compoñentes de intervención que ofrecen posibilidades de
participación activa.

Discusión
Os resultados desta proba de factibilidad aberta proporcionan un apoio preliminar
para unha boa factibilidad e efectos preliminares do programa Prisma. Revisamos o
contido do programa de acordo á retroalimentación dos participantes e actualmente
estamos a levar a cabo unha avaliación pragmática ensaio multicéntrico de eficacia
controlada aleatoria.

Palabras crave: Adulto, Familia, Intervención

Conectarse co mundo interior, conectarse co mundo exterior a través
de xogos sinxelos de autismo Número de póster: FRI01-58 (Paxina 141)

Autores: Ruhane Kosar, YASAM BAGLARI, Istambul, Turquía

Introdución
O xogo é un espazo onde os nenos poden experimentar a vida. Esta experiencia
permite aos nenos establecer unha relación dinámica co seu mundo interior e co mundo
exterior. Esta relación dinámica leva aos nenos e nenas a sentirse nun terreo sólido e
seguro. Cando os nenos senten que están nun terreo sólido e seguro, permítense tocar o
mundo e o seu potantiel.nenos con autismo teñen dificultades para descubrir o mundo
exterior e o seu mundo interior, xa que se manteñen nun espazo estreito.es importante
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establecer unha contorna sinxela e confiada para os nenos con autismo para crear un
vínculo e sacar o seu potencial para converterse en compartir as experiencias dos xogos
que conteñen a vida cotiá con xoguetes horribles. Podían expresar o seu potencial e
conectarse co mundo.

Métodos
Experiencias de terapias individuais baseadas na educación especial con nenos con
autismo durante moito tempo e terapia asistida por animais a longo prazo cun can
especial para mellorar as habilidades de comunicación social e de comunicación dos
nenos con autismo transformado nunha práctica para facer fincapé no xogo xunto cos
nenos nunha contorna estruturada spesific cun só neno.cada sesión de traballo co neno
compartido coa familia e o traballo de avaliación polos psiquiatras nun período regular.

Resultados
A obra abre ao mundo aos nenos con autismo e poden expresar os seus sentimentos
a través dos xogos.

Discusión
O xogo é importante para os nenos con autismo.

Palabras crave: Comunicación, Intervención,

Impacto da terapia ESDM 9 horas por semana no fogar en nenos
pequenos con TEA Número de póster: FRI01-62 (Paxina 142)

Autores: Chloé Peter, Centro Cantonal Autisme, Lausana, Suíza. Sabine Manificat,
Centro Cantonal Autisme, Lausana, Suíza. Marine Jequier Gygax, Service deas
Troubles du Spectre de l' Autisme et Apparentés ( STSA), Servizo de Psiquiatría,
Hospital Universitario de Lausana. (CHUV), Lausana, Suíza. Anne. M. Maillard,
Hospital Universitario de Lausana, Lausana, Suíza. Joana Almeida Osorio, Centre
Cantonal Autisme, Lausana, Suíza. Nadia Chabane, Servizo de Problemas do Espectro
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do Autismo e Aparencia ( STSA), Servizo de Psiquiatría, Hospital Universitario de
Lausana. (CHUV), Lausana, Suíza

Introdución
A intervención temperá para nenos pequenos con TEA é unha recomendación
xeneralizada. O Early Start Denver Model ( ESDM) é un dos programas de
intervención máis utilizados e demostrou ser eficaz nun ensaio controlado aleatorio (
Dawson et ao, 2010), cunha proporción de 1:1, 20 horas de intervención por semana
nun centro especializado. No Centro Cantonal de Autismo en Lausana, Suíza,
estivemos aplicando un programa de Intervención Temperá baseado no modelo ESDM
durante 2 anos. Debido ás limitacións loxísticas, foi imposible lanzar o proxecto de
intervención con todas as condicións desexadas. Como tal, púxose en marcha un
programa de intervención transitoria para responder as necesidades das familias locais.
Por tanto, adaptouse o modelo reducindo o número de horas de intervención a 9 horas
por semana no fogar dos nenos. Gustaríanos avaliar o impacto do tratamento de acordo
a esta modalidade, para entender mellor o impacto da intensidade e o lugar na eficacia
da terapia.

Métodos
Actualmente, 8 nenos con ASD entre 24 e 48 meses están incluídos no programa de
Intervención Temperá. Para avaliar o impacto desta versión adaptada do tratamento,
todos os nenos e nenas foron avaliados na súa entrada ( ADOS / Abrandan / Vineland /
Perfil Sensorial), e serán reevaluados en T1 (Abrandan / Vineland) e en T2 ao final da
atención ( ADOS / Abrandan / Vineland / Perfil Sensorial). Tamén avaliaremos o punto
de vista dos pais sobre esta modalidade de intervención.

Resultados
Examinaremos o impacto da terapia ESDM 9 horas por semana durante 2 anos no
fogar sobre a gravidade dos síntomas autistas ( ADOS), o nivel de desenvolvemento
(Abrandan), as habilidades de adaptación ( Vineland), pero tamén o procesamento da
información sensorial (perfil sensorial) e os informes dos pais.

Discusión
Os modelos de intervención recomendados poden requirir moito tempo e, por tanto,
a súa implementación pode resultar custosa. É importante entender a efectividade destes
métodos, especialmente se son efectivos cun número reducido de horas. Estes resultados
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avaliarán o rango de progresión dos nenos despois de 9 horas de intervención de tipo
ESDM por semana no fogar.

Palabras crave: Intervención, nenos pequenos, tratamento e linguaxe

Proxecto exploratorio de adaptación ao francés do programa de
habilidades sociais PEERS- UCLA: ASD Participación dos
adolescentes e participación dos pais Número de póster: FRI01-64 (Paxina
144)

Autores: Marie- Hélène Prud' Homme, Centro Cantonal de Autismo - CHUV,
Lausana, Suíza. Delphine Vuattoux, Centre Cantonal Autisme CHUV, Lausana,
Suíza. Jane Simon, Centre Cantonal Autisme CHUV, Lausana, Suíza. Nadia
Chabane, Servizo de Problemas do Espectro do Autismo e Aparencia ( STSA), Servizo
de Psiquiatría, Hospital Universitario de Lausana (CHUV), Lausana, Suíza

Introdución
Mellorar as habilidades sociais é un desafío constante para o individuo no espectro
do autismo, especialmente na adolescencia. Os déficits sociais son a miúdo un factor de
illamento dos seus compañeiros e de risco de saúde mental para a depresión e os
trastornos de ansiedade. Internacional consenso sobre as mellores prácticas con respecto
ás intervencións de habilidades sociais nos TEA concorda en que as intervencións
psicoeducativas e as técnicas cognitivo- conductuales son esenciais. Os servizos de
intervención en habilidades sociais ofrecidos nos países francófonos son escasos e
varían en contido, duración e obxectivos.

Métodos
Neste contexto, o programa PEERS UCLA ( Laugeson e Frankel 2010) ofrece
estes dous aspectos, a implicación conxunta dos adolescentes con TEA e os seus pais
no programa, para aprender, desenvolver e manter as súas habilidades sociais. Este
programa consiste en 14 sesións semanais de 90 minutos de adestramento en
habilidades sociais con adolescentes de ASD (6 a 8 adolescentes) mentres os seus pais
reciben simultaneamente sesións de adestramento para ofrecerlles ferramentas para
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apoiar aos seus fillos na xeneralización destas habilidades. Entre sesións, os pais
encárganse de apoiar aos seus fillos adolescentes nas súas tarefas, para que utilicen o
que aprenderon durante as sesións, en contextos sociais máis naturais. Dous metaanálises recentes sobre intervencións de habilidades sociais validaron este programa
como un dos máis efectivos para esta poboación. O noso proxecto exploratorio consiste
na realización deste programa en francés para un grupo de adolescentes de ASD (14-18
anos) integrados no sistema escolar xeneral e os seus pais.

Resultados
O obxectivo do noso proxecto é dobre: Clinicamente, o obxectivo é mellorar as
habilidades sociais dos adolescentes e apoiar aos seus pais no seu papel como
adestradores sociais. En canto á investigación, o noso obxectivo é explorar a
posibilidade de replicar e adaptar este programa nun contexto cultural francófono.
Dúas variables serán exploradas máis de preto: con respecto aos adolescentes con TEA,
avaliaremos como este programa afecta a calidade da socialización e diminúe a
ansiedade social; con respecto aos pais, examinaremos como este programa aumenta o
seu sentimento de competencia para apoiar as habilidades sociais dos seus fillos.

Discusión
Esperamos ver unha mellora nas habilidades sociais destes adolescentes que
participaron neste programa. Cos nosos resultados, e a investigación continua, este
programa podería ser considerado un programa estandarizado e validado
cientificamente en francés e ser incluído como as mellores prácticas para o
desenvolvemento de habilidades sociais en adolescentes con TEA.

Palabras crave: Familiar, Social, Adolescente

O impacto da intervención temperá e intensiva utilizando o VBMAPP como guía Número de póster: FRI01-69 (Paxina 147)

Autores: Julie Tuil, ABLE JULIE TUIL, París, Francia. Gabriela Martin, ABLE
JULIE TUIL, París, Francia
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Introdución
Esta investigación demostra os efectos positivos da intervención temperá para os
nenos no espectro autista, non só con respecto ao neno en si, senón tamén a toda a
familia. A investigación dinos que os primeiros anos da vida dun neno son
fundamentais para influír nunha serie de resultados ao longo da vida. Este tema é o
principal argumento para salientar a necesidade de proporcionar terapia ABA para
nenos pequenos en Francia. As familias francesas loitan coa carga financeira de poder
proporcionar un programa ABA efectivo para os seus fillos. Incluso aquelas familias
que teñen os medios económicos teñen dificultades para atopar un equipo cualificado.
Ademais de ter un profundo impacto na vida do neno e de toda a familia, un programa
de intervención temperá ten un impacto significativo en toda a sociedade. Se queremos
mellorar os resultados na vida adulta, temos que centrarnos nos primeiros anos. Investir
na primeira infancia é un investimento económico sólido (o mellor investimento que
pode facer a sociedade). Non podemos facer moito para cambiar a bioloxía, pero si
podemos cambiar a contorna no que crecen e desenvólvense os nenos pequenos.

Métodos
Esta investigación levou a cabo en París entre 2015 e 2018 con familias ex-patriotas
que dispoñían de fondos suficientes para proporcionar o tratamento necesario. A
primeira fase do proxecto consistiu en avaliar o nivel do neno comparado co dos nenos
neurotípicos. Logo desenvolvemos un programa usando a ferramenta de avaliación
VBMAPP como guía. Ensinamos comunicación seguindo os principios da análise do
comportamento verbal de B. F. Skinner. O progreso do neno foi reevaluado unha vez
ao ano.

Resultados
O progreso para cada caso dependía do número de horas de tratamento, a eficiencia
e a experiencia de cada membro do equipo, así como do nivel de compromiso de cada
familia. Cada neno fixo un progreso significativo en todas as áreas do desenvolvemento.
O factor máis significativo foi que non só todos os nenos fixeron progresos substanciais
en todos os dominios do desenvolvemento, senón que todos desenvolveron o fala
despois de usar un sistema de comunicación alternativo...

Discusión
Como era de esperar, os resultados reflectiron os positivos que presenciamos
durante moitos anos noutros países, especialmente nos de fala inglesa. O resultado desta
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investigación salienta a falta de tratamento apropiado en Francia e anímanos a facer
todo o posible para atopar unha maneira de seguir este tipo de tratamento ABA neste
país.

Palabras crave: Infancia, intervención, calidade de vida

Robot humanoide, Milo, insignia a estudantes con autismo. Número de
póster: FRI02-12 (Paxina 167)

Autores: Elena Ghionis, District7. Converse College, Spartanburg, Estados Unidos.
Kylie Mckinney, Spartanburg School District 7, Spartanburg, Estados Unidos. Emily
Cook, Spartanburg School District 7, Spartanburg, Estados Unidos

Introdución
Os profesionais están constantemente buscando novas e innovadoras maneiras de
chegar aos nenos con autismo. Empezamos a buscar un plan de estudos que nos axude a
ensinar mellor aos nosos estudantes no Spectrum. Con todo o noso coñecemento do
autismo en mente, o robot humanoide de RoboKind, Milo, atopouse co noso radar.
Investigamos o plan de estudos para ver como a nova tecnoloxía podería satisfacer as
necesidades específicas dos nosos estudantes no Spectrum. Nós, como educadores,
compartimos unha visión común con RoboKind e comezamos a embarcarnos nunha
viaxe cunha peza de tecnoloxía que pronto se convertería en amiga dos nosos fillos.

Métodos
Milo foi implementado en SC, Estados Unidos, nunha escola para nenos de 3 a 21
anos de idade, que teñen impedimentos significativos na súa capacidade intelectual ou
de comportamento. Dezasete estudantes recibiron instrución con Milo durante sesións
de trinta minutos, de dous a tres veces por semana, ademais de recibir todos os demais
servizos ou terapias de instrución, comportamento e relacionados. Os resultados foron
medidos usando un sistema de avaliación que consiste no GARS-3 ( Gilliam Autism
Rating Scale, 3ª ed.) e o progreso nas metas do IEP (Plan de Educación
Individualizado).
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Resultados
Dos 17 estudantes que usaron Milo, 8 mostraron melloras nos índices de 4 e 6
puntos no GARS-3, comparando os resultados antes e despois da implementación.
Catro estudantes mostraron reducións especificamente na área da repetición restritiva. A
revisión dos datos do IEP dos estudantes dos rexistros dos mestres mostrou que durante
o primeiro trimestre de nove semanas antes de que os estudantes comezasen a usar
Milo, os 17 estudantes mostraron un progreso mínimo cara ás súas metas do IEP. Con
todo, despois de que Milo foi agregado ao seu horario, os estudantes mostraron un
progreso significativo ou dominio relacionado coas súas metas sociais, de
comunicación, de comportamento e académicas.

Discusión
Milo, un dos primeiros robots humanoides do mundo, demostrou ser de gran
beneficio para educadores, terapeutas, pais e, o que é máis importante, para estudantes
con autismo. O plan de estudos especializado tiña como obxectivo axudar a mellorar a
atención conxunta, responder e iniciar unha conversación, tomar quendas, acougarse e
moitas outras habilidades necesarias que as persoas con autismo tipicamente carecen. O
noso estudo demostrou definitivamente que estes obxectivos curriculares propostos son,
de feito, alcanzables para os estudantes con autismo. Ademais, atopamos que Milo ten a
capacidade de chegar a unha poboación diversa de estudantes excepcionais. Como sería
o noso "mundo do autismo" se máis escolas, familias, persoas tivesen acceso a Milo?

Palabras crave: Comportamento, Autismo Complexo, Intervención

Autismo e regulación da hipersensibilidade Número de póster: FRI02-15
(Paxina 169)
Autores: Sonja Heinrich, autismus dialog hamburg, Hambrg, Alemaña. Hristo
Kyuchukov, Universidade de Silesia en Katowice, Cieszyn, Polonia / Michel
Ackermann, Berliner Institut für Familientherapie, Berlín, Alemaña

144

Introdución
A avaliación baséase na investigación do Prof. Dr. Stephen Porges, que demostrou
unha mellora significativa na regulación da hipersensibilidad, así como a tensión para
os nenos con diagnóstico de ASD, utilizando unha versión anterior do Protocolo de
Seguridade e Saúde, este estudo avalía a aplicación do dispositivo SSP actual cun
grupo de persoas con diagnóstico de ASD de diferentes idades e graos de síntomas.

Métodos
O SSP aplica música vocal alterada por computadora (é dicir, música filtrada)
deseñada para esaxerar as características da prosodia humana e para exercer a
regulación neural dos músculos do oído medio. A parte clínica do estudo está
organizada en 4 bloques de semanas cliente, o primeiro bloque comeza en febreiro de
2018 e o bloque final en outubro de 2018 en Hamburgo e Berlín, Alemaña. os clientes
escoitaron a música de frecuencia modulada durante 5 días consecutivos (60 minutos
cada un) e foron acompañados por terapeutas adestrados para o SSP (luz motivando e
respondendo as interaccións). Utilízanse follas de avaliación: BBC Sensory Scales con
50 preguntas sobre 4 temas sensoriais áreas: acústica, visual, táctil e
deglución/dixestión. As avaliacións de 36 nenos e adultos participantes realizáronse
antes da semana da SSP e despois das semanas 1 e 4 en que se utilizou a SSP. Os
resultados foron analizados con ANOVA.

Resultados
A avaliación dos resultados mostra a significación estatística dun cambio na
hipersensibilidad 4 semanas despois do uso do SSP. O maior cambio refírese á
hipersensibilidad auditiva como unha variable dependente da idade, a capacidade da
linguaxe e o autocuidado. A influencia da capacidade da linguaxe tamén é
estatisticamente significativa para o grao de sensibilidade aos estímulos auditivos,
visuais, táctiles e dixestivos.

Discusión
O SSP permite un novo enfoque no campo da terapia do autismo. O alivio da
hipersensibilidad sensorial é un requisito previo para unha maior capacidade e vontade
de comunicación. Estudos adicionais poderían avaliar se e ata que punto o SSP tamén
mellora o procesamento do fala das persoas autistas ao reducir a hipersensibilidad. O
procesamento de estímulos sensoriais a nivel do sistema nervioso autónomo é un factor
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decisivo para a comunicación e a capacidade de comunicación, que aínda non se
identificou ou tido en conta na terapia.

Palabras crave: Comunicación, Intervención, Novas Tecnoloxías

Estudo de viabilidade dun ensaio controlado aleatorio para investigar
a efectividade do uso dun robot humanoide para mellorar as
habilidades sociais dos nenos cun trastorno do espectro autista. Número
de póster: FRI02-18 (Paxina 171)

Autores: Karen Irvine, Universidade de Hertfordshire, Hatfield, Reino Unido. Silvana
Mengoni, Universidade de Hertfordshire, Hatfield, Reino Unido. Deepshikha Thakur,
Hertfordshire Community NHS Trust, Watford, Reino Unido. Garry Barton,
University of East Anglia, Hatfield, Reino Unido. Karen Guldberg, Universidade de
Birmingham, Birmingham, Reino Unido / Athanasia Kouroupa, Universidade de
Hertfordshire, Hatfield, Reino Unido. Ben Robins, Universidade de Hertfordshire,
Hatfield, Reino Unido / David Wellsted, Universidade de Hertfordshire, Hatfield,
Reino Unido. Shivani Sharma, Universidade de Hertfordshire, Hatfield, Reino Unido

Introdución
Existen probas que suxiren que os robots son efectivos para mellorar as habilidades
de comunicación social dos nenos con TEA. Con todo, faltan ensaios controlados
aleatorios ( ECA). Este ECA de viabilidade examinou se é posible integrar unha
intervención de habilidades sociais mediante o robot Kaspar nunha clínica de
diagnóstico do Servizo Nacional de Saúde ( NHS) en Inglaterra.

Métodos
Participaron nenos diagnosticados con TEA dentro do ano anterior de entre 5 e 10
anos de idade. Recibiron seis sesións de terapia dirixidas ás habilidades crave de
comunicación social, como a atención conxunta os nenos asignáronse ao azar á
intervención co robot e un terapeuta ou só co terapeuta. As medidas das habilidades
sociais xunto coa tensión dos pais avaliáronse en tres puntos temporais, mediante
cuestionarios e análises de vídeo. levaron a cabo entrevistas cualitativas con pais,
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terapeutas e médicos para proporcionar unha rica experiencia na planificación e o
compromiso co apoio.

Resultados
Cumpríronse os criterios de recrutamento e recompilación de datos. O corenta e
cinco por cento dos que enviaron os detalles do estudo (42/94) accederon a participar.
Destes, 38 foron asignados ao azar e outros sete retiráronse despois da asignación ao
azar: unha taxa de deserción do 26%. Máis do 80% dos cuestionarios foron
completados. Xurdiron algunhas cuestións técnicas que poderían abordarse nun estudo a
gran escala. A retroalimentación dos pais e o persoal foi positiva.

Discusión
Os achados confirman a viabilidade dun ensaio a gran escala para determinar se
Kaspar é unha intervención efectiva de habilidades sociais para os nenos con TEA
nunha contorna do NHS. Xunto cunha proba principal, a investigación ten importantes
ideas para o desenvolvemento de servizos co fin de proporcionar a tempo DeepL para
apoiar.

Palabras crave: Infancia, Comunicación, Intervención

Ensino das matemáticas nunha contorna naturalista: Un estudo de
caso Número de póster: FRI02-53 (Paxina 193)
Autores: Yael Kimhi, Levinsky College of Education, Tel Aviv, Israel. Meirav
Tzohar - Rozen, Levinsky College of Education, Tel Aviv, Israel. Dalia Cohen,
Levinsky College of Education, Tel Aviv, Israel

Introdución
Os logros temperáns en matemáticas son unha condición previa importante para a
aprendizaxe futura das matemáticas. Con todo, os nenos pequenos con TEA corren o
risco de non ter un bo desempeño en matemáticas. Ademais das razóns cognitivas
destas dificultades (por exemplo, unha coherencia central débil, funcións executivas),
moitos mestres non teñen o coñecemento apropiado con respecto á instrución para
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nenos con ASD. A investigación con respecto ao ensino das matemáticas en ASD é
limitada.

Métodos
Desenvolvemos unha intervención matemática multifacética nunha contorna
naturalista para un neno de cinco anos con TEA (Dan) na súa contorna de xardín de
infancia e realizamos un único estudo de caso para investigar a súa eficacia.
Implementouse unha intervención diagnóstica de 8 semanas utilizando tres enfoques
instructivos que incluían instrución directa, incorporada e kinestésica (DEI, EI, KI).

No marco do ensino diagnóstica, incorporamos varios niveis de estadas. As medidas de
avaliación foron as seguintes:1. Tres avaliacións matemáticas: avaliación inicial,
intermedia e final. 2. 2. Documentación en vídeo das sesións.3. Revista reflexiva de
Dalia (terceira autora).

Resultados
A análise dos datos seguiu un proceso de análise cualitativa dos datos de
comportamento, e realizouse en dous pasos:1) Estrutura da intervención. Este paso
examinou a evolución do proceso de deseño de intervención de Dalia e mostra como se
axustou: a) o contido do plan de estudos - ao planear a intervención, os puntos de
referencia de Dalia foron as habilidades matemáticas de Dan e as dificultades que se
atopan nas avaliacións, b) os métodos de instrución - as decisións de Dalia con
respecto á aplicación de DEI, EI e KI, c) o tipo de estadas - o uso da imitación,
imitación e xeneralización, ou o apoio verbal, d) os criterios para terminar a
intervención. 2) O Desenvolvemento Matemático de Dan. Este paso examinou o
desenvolvemento matemático de Dan con respecto a: a) métodos de instrución (DEI,
EI, KI) - cando DEI e EI non eran suficientes, Dalia incluíu KI, e b) tipo de estada,
que foi elixido dinámicamente. A integración dos métodos de ensino e os tipos de
estadas levaron ao éxito de Dan.

Discusión
Unha das maiores dificultades que enfrontan os mestres é elixir unha intervención
que satisfaga as necesidades da discapacidade dun estudante. Especialmente dentro de
ASD, isto require un papel máis activo por parte do á hora de determinar que estratexias
implementar en relación coas características cognitivas que tipifican as súas habilidades
académicas en xeral, e en matemáticas en particular.
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Palabras crave: Avaliación, Intervención, Aprendizaxe

Intervención Educativa Un a Un Secuencial e de Desenvolvemento (
DS1- EI) para o autismo trastorno do espectro espectral e
discapacidade intelectual: un estudo aleatorio de 2 anos de duración,
cego sinxelo estudo controlado Número de póster: FRI02-69 (paxina 200)

Autores:
Catherine Saint- Georges, Departamento de Psiquiatría do Neno e do Adolescente do
Hospital Salpêtrière, París, Francia. Antoine Tanet, Département de Psychiatrie de l'
Enfant et de l' Adolescent de l' hôpital Salpêtrière, París, Francia. Annick HubertBarthélémy, Département de Psychiatrie de l' Enfant et de l' Adolescent de l' hôpital
Salpêtrière, París, Francia. Marie- Noëlle Clément, Hôpital de Jour André Boulloche,
Association Cerep- Phymentin, París, Francia. François Soumille, Association
Régionale pour l' Intégration, Marsella, Francia. Hugues Pellerin, Département de
Psychiatrie de l' Enfant et de l' Adolescent de l' hôpital Salpêtrière, París, Francia. David
Cohen, Service de psychiatrie de l' enfant, Hopital Pitié Salpêtrière, París, Francia

Introdución
Os individuos con trastorno do espectro autista ( TEA) e discapacidade intelectual
de gravidade a moderada (IDE) aínda se enfrontan a moitos desafíos, están mal
incluídos nas escolas con compañeiros, especialmente en Francia, e son obxecto de
menos ensaios baseados na evidencia. O noso obxectivo era explorar se a escolarización
é posible mesmo para os nenos cun coeficiente intelectual moi baixo e trastornos da
conduta, e se unha implementación educativa intensiva e apropiada para eses nenos
podería comprometer ou potencializar outras intervencións terapéuticas globais.

Métodos
Deseño: Ensaio controlado aleatorio, cego simple, intervencións: Implementamos en
11 institucións francesas de coidado infantil un novo modelo chamado "Intervención
Educativa Un a Un Secuencial e de Desenvolvemento" (DS1- EI) para nenos con TEA
e DNI coexistentes. A intervención baseouse na escolarización intensiva en aulas
pequenas, en condicións dun a un, fomentando a comunicación espontánea,
promovendo as habilidades a través do xogo cos compañeiros, apoiando as interaccións
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positivas, proporcionando supervisión, e o desenvolvemento e a aprendizaxe
secuencial. Participantes: En cada institución, os nenos de 5 a 9 anos de idade foron
recrutados en díadas con cociente de desenvolvemento e asignados ao azar ao grupo de
tratamento habitual (TAU) ou ao grupo DS1- EI (combinado con TAU de medio
tempo).variables primarias e secundarias: As variables principais[Autismo infantil. A
escala de cualificación (CARS) e o perfil psicoeducativo (PEP-3)] foron avaliados
cegamente por cualificadores independentes aos 18 meses. As variables
secundarias[Escala de comportamento adaptativo de Vineland (VABS) e Puntuación
de avaliación clínica global (CGAS)] foron avaliadas aos 12 e 24 meses.

Resultados
Ao comezo do estudo, asignáronse ao azar 72 participantes. Nove pacientes (5 no
grupo DS1- EI e 4 no grupo TAU) abandonaron o estudo. Mediante o uso de modelos
lineais mixtos, tanto as análises de intención de tratar ( intention to treat, ITT) como
as análises por protocolo ( per-protocolo, PP) nos resultados de 12, 18 e 24 meses non
mostraron efectos significativos de interacción grupo a grupo nin de interacción grupo a
tempo. Con todo, atopáronse mellorías significativas na maioría das variables primarias
e secundarias ao longo do tempo en ambos os grupos.

Discusión
O estudo non mostrou que DS1- EI fose superior a TAU no tratamento de nenos
con ASD e IDE durante 24 meses. Con todo, a baixa taxa de deserción escolar mostra
que un modelo educativo intensivo adaptado é factible e debe ser promovido, xa que
permite unha escolarización máis intensiva que a práctica habitual en Francia. Outras
análises estudarán o impacto desta intervención de DS1- EI na capacidade académica
dos nenos e no proxecto de educación inclusiva durante o seguimento.

Palabras crave: Educación, Discapacidade intervención

Un enfoque baseado na competencia para Intervención de
comunicación aumentativa-alternativa. Número de póster: SAT01-54 (Paxina
254)
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Autores: Meseta de Albane, Ortofonista, Consultante Tobii Dynavox, Semur-EnBrionnais, Francia. Bethany Diener, Tobii Dynavox, York, Reino Unido

Introdución
Intervención de comunicación aumentativa-alternativa (CAA) para as persoas con
autismo a miúdo céntranse nos obxectivos da linguaxe como o crecemento do
vocabulario e a combinación de palabras en oracións. Con todo, estas habilidades por si
soas non dan como resultado o uso exitoso da CAA na vida diaria.

Métodos
Lixeiro & McNaughton (2014) definen as cinco áreas de competencia (lingüística,
operativa, social, estratéxica e psicosocial) necesarias para o éxito coa CAA, que son
apoiadas como beneficiosas por expertos e usuarios da CAA. A competencia lingüística
xira en torno ao vocabulario, a estrutura das frases e a gramática. As habilidades
operativas inclúen o acto físico de navegar, coidar e operar a CAA. A competencia
social céntrase na comunicación nunha variedade de contornas e para unha variedade de
propósitos, mentres que a competencia estratéxica relaciónase coa reparación de fállalas
de comunicación. A competencia psicosocial implica a perseveranza e o impulso para
continuar usando CAA.

Resultados
Coñecer cales son estas competencias é unha cousa, pero utilizalas como parte da
avaliación e intervención da CAA é outra. Con isto en mente, desenvolvéronse
ferramentas gratuítas para axudar aos médicos e familiares a avaliar e abordar estas
áreas de competencia.

Discusión
O uso ampliado dun enfoque da CAA baseado na competencia con persoas con
autismo pode conducir a un maior éxito comunicativo e a unha mellor calidade de
avaliación/intervención.

Palabras crave: Comunicacións alternativas, comunicación, intervención

151

Un estudo exploratorio sobre o ensino do recoñecemento a estudantes
con trastornos do espectro autista de Emocións en Hong Kong Número
de póster: SAT01-63 (Paxina 260)

Autores: Fuk- Chuen Ho, The Education University of Hong Kong, Hong Kong,
Hong Kong. Sze Ching Cici Lam, Hong Kong

Introdución
As investigacións indican que as deficiencias no recoñecemento das emocións
atópanse no desempeño central da discapacidade intelectual (DEI) e os trastornos do
espectro autista ( TEA).
Os individuos con identificación poden ter un TEA comórbido. Este estudo investiga
se os individuos con identificación por si sós diferirían dos individuos con
identificación combinada e TEA no recoñecemento das emocións. Adestrar aos
estudantes para que reaccionen apropiadamente ás súas propias emocións, así como ás
dos demais, é un factor crave no desenvolvemento de habilidades de interacción social
efectiva. Examínanse as diferenzas de rendemento nas tarefas de reacción entre os dous
grupos obxectivo de estudantes.

Métodos
Un total de 20 estudantes de 6º de primaria con carné de identidade con ASD e
outros 20 estudantes de 6º de primaria con carné de identidade sen ASD de catro
escolas especiais de Hong Kong para estudantes con carné de identidade leve foron
seleccionados para participar neste estudo. Os materiais para os programas de probas
previas, posteriores e de capacitación adaptáronse a partir dun paquete didáctico, no que
se consideraba o uso de historias en vídeo para ensinar aos estudantes emociones en
diferentes contornas. Os efectos do tratamento en ambos os grupos de estudantes foron
analizados usando a análise de varianza de tres vías ( ANOVA) co Grupo (con ASD e
sen ASD) como factor entre factores, e Test ( pre-test, post-test) e Emotion (felicidade,
tristeza, medo e enojo) como factores de medida de repetición.

Resultados
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Os resultados mostraron que os estudantes con identificación, con e sen ASD,
xeralmente beneficiáronse do programa de capacitación. As tarefas de recoñecemento
de emocións melloraron significativamente. En particular, ambos os grupos mostraron
patróns de rendemento similares nas tarefas de recoñecemento. Os estudantes sen ASD
exhibiron unha melloría maior que os estudantes con ASD no recoñecemento das
emocións. Con todo, os dous grupos desempeñáronse de maneira diferente en tarefas de
reacción que involucraban emocións complexas. Os estudantes con TEA comórbida
mostraron un desempeño inferior en tarefas que requirían reaccións a emocións
complexas.

Discusión
Ambos os grupos melloraron significativamente o seu recoñecemento de varias
emocións despois do adestramento. O programa de capacitación no que se analizaron as
historias a través do mapeo mental e o programa que preparou historias de vida común
utilizando debuxos animados podería mellorar as habilidades dos estudantes con e sen
TEA na interpretación e na resposta ás emocións. Con todo, este estudo é tan limitado
que non se reportou o desempeño dos estudantes en diferentes ambientes.

Palabras crave: Educación, Intervención

Converter o comportamento e a ansiedade en comunicación para a
resolución de problemas sociais. Número de póster: SAT01-71 (Paxina 265)
Autores: Janice Nathan, Nathan Speech Services, Pittsburgh, Estados Unidos. Barry
Nathan, Leader Business Coaching, Pittsburgh, Estados Unidos

Introdución
A capacidade de usar a linguaxe para pensar é crítica para o comportamento flexible
e a cognición, e é a base para a autorregulación efectiva. Este pensamento lingüístico
internalizado foi etiquetaxe como fala interior. As persoas con autismo teñen menos
tendencia a empregar o fala interior ( Fernyhough (1996). Este estudo presenta unha
intervención que utiliza a conversación interpersoal entre o terapeuta e o neno para
desenvolver o fala privada do neno, o precursor da comunicación interna discurso.
Como no desenvolvemento típico do neno, o fala interpersoal convértese en fala
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intrapersonal, e o neno é capaz de regular o seu comportamento ao falar en por si a
través da situación soa. ( Barkley, 1997).

Métodos
Os participantes eran cinco nenos de 5 a 7 anos de idade diagnosticados con
autismo. Cada neno foi emparellado aleatoriamente cun médico durante oito sesións de
terapia. As cualificacións dos pais dos nenos vistos por dous médicos, ambos os
estudantes graduados, adestrados polo primeiro autor para axudar aos nenos para
desenvolver o fala interior foron contrastadas coas cualificacións dos pais dos nenos
vistos por dous SLPs certificados con experiencia traballando con nenos con autismo
que serviron como os nosos controis. O quinto clínico foi o primeiro autor. Os médicos
foron instruídos para axudar ao neno para aprender a pedir axuda. Pedir axuda é unha
estratexia especialmente complexa para resolver problemas, que require tanto o fala
interior como a Teoría da Mente. A nosa variable dependente foron as cualificacións
dos pais das habilidades pragmáticas dos seus fillos en contornas naturais obtidas
despois de tres semanas e sete semanas de terapia.

Resultados
As clasificacións pragmáticas agrupáronse naquelas que requirían perspectivas
doutros (interaccións dialógicas), e aquelas que reflectían o falar dos propios intereses
ou necesidades (interaccións monológicas). Os nenos que recibiron a intervención do
fala interna recibiron cualificacións máis altas en (1) interaccións dialógicas en xeral,
(2) Pedir axuda, e (3) Manterse regulado en situacións estresantes. En contraste, os
nenos que traballaban cos terapeutas da afección de control foron cualificados máis
altos polos pais en canto ás interaccións monológicas.

Discusión
Cremos que este é o primeiro estudo que se enfoca no desenvolvemento do fala
interna en nenos con autismo. Atopamos que mesmo despois dun curto período de
tempo, os pais dos nenos que reciben a intervención do fala interior habían mellorado a
súa capacidade de pedir axuda e de permanecer emocionalmente autorregulados en
situacións estresantes. A intervención parece proporcionar unha estratexia xeneralizable
de resolución de problemas que os nenos poden utilizar cando se enfrontan a desafíos
no seu fogar e na súa contorna escolar.
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Palabras crave: Comportamento, comunicación e intervención desafia

Intervención mediada por compañeiros con nenos autistas que son
minimamente verbais. Número de póster: SAT01-72 (Paxina 266)
Autores: Michelle Ou' Donoghue, Universidade de Limerick, Castletroy Limerick,
Irlanda. Norelee Kennedy, Universidade de Limerick, Castletroy Limerick, Irlanda.
John Forbes, Universidade de Limerick, Castletroy, Irlanda. Carol-Anne Murphy,
Universidade de Limerick, Castletroy, Irlanda

Introdución
Na intervención mediada por pares ( PMI), os pares desempeñan un papel activo na
intervención. As conclusións de revisións recentes indican que o PMI resulta nunha
maior interacción social para os nenos autistas verbais. Sábese pouco acerca do seu uso
e efectividade con aqueles que son minimamente verbais. A presente revisión tratou de
abordar esta lagoa.

Métodos
Utilizáronse os elementos de información preferidos para a metodoloxía das revisións e
os metanálisis sistemáticos (PRISMA). Realizáronse procuras sistemáticas nas
seguintes bases de datos: Scopus, Web of Science, Embase, ERIC, PsychInfo e
PubMed, sen restricións de data ou idioma de publicación. Os estudos incluídos
incorporaron o PMI no seu método, tiveron participantes aos que se lles diagnosticou
autismo e foron minimamente verbais, foron dun só caso ou de deseño de grupo, e foron
pezas orixinais de investigación.
Os posibles mecanismos de acción no PMI consideráronse á luz das teorías da
adquisición de linguas, incluíndo a lingua como aprendizaxe de habilidades e un
enfoque euroconstruc tivista.

Resultados
Revisáronse 25 estudos que utilizaron o PMI para aumentar a comunicación en
participantes minimamente verbais. As contornas de estudo incluíron preescolares,
escolas primarias e secundarias. A dose dos compoñentes de capacitación e interacción
do PMI e o enfoque en mellorar a participación variaron, xa sexa cunha énfase no
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desenvolvemento de redes sociais ou no desenvolvemento de habilidades específicas. A
comunicación social enfocouse a través dos estudos, coa linguaxe falada e a
comunicación alternativa e aumentativa ( CAA) medida nunha porción destes ( n = 7).
A aplicación de teorías de adquisición da linguaxe apoia a proposta de que o PMI pode
apoiar o desenvolvemento da linguaxe e o uso da CAA: creando máis oportunidades
para que os nenos practiquen o uso da linguaxe e alterando a contorna.

Discusión
Os resultados da revisión indican que o desenvolvemento das habilidades de
comunicación nos nenos con autismo verbal mínimo mellora a comunicación social e o
uso de CAA. As probas son menos claras en canto a se pode mellorar a comunicación
verbal. Pouca consideración dos mecanismos de acción ofrécese nestes estudos, pero a
aplicación do PMI ás teorías de adquisición da linguaxe xera hipótese sobre por que
este podería ser un enfoque de intervención útil para apoiar tanto o desenvolvemento da
linguaxe como a interacción social. Estas hipóteses utilizaranse para facer #suxerencia
para futuras investigacións nesta área.

Palabras crave: Comunicacións alternativas, intervención, linguaxe

Investigación dun só caso: nivel de coordinación entre contornas na
intervención de TEA. Número de póster: SAT01-77 (Paxina 269)
Autores: Cristina Pérez, Universidade de Castela a Mancha, Villarrobledo, España.
Moraleda Esther, Universidade de Castela a Mancha, Villanueva de la Cañada, España.

Introdución
O trastorno do espectro autista caracterízase por alteracións persistentes na
comunicación e a interacción social, como a presenza de condutas, intereses ou
actividades restritivas e repetitivas (DSM-V). Por iso, é imprescindible unha correcta
intervención, en todos os ámbitos da persoa. O obxectivo desta investigación foi
descubrir o grao de coordinación da intervención que se estaba levando a cabo nos tres
contornas principais dunha persoa con Trastorno do Espectro Autista, á vez que coñecer
a logopedia e a intervención educativa das persoas con Trastorno do Espectro Autista en
idades comprendidas entre os 16 e os 21 anos.
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Métodos
Para este estudo utilizouse a metodoloxía cualitativa a través dunha entrevista que
recolleu os aspectos máis importantes da intervención (estrutura do traballo, linguaxe
oral e linguaxe escrita), realizada ao logopeda, ao titor da aula e á nai, como medio de
coñecemento da contorna, da persoa con TEA.

Resultados
O resultado obtido tras a realización desta investigación experimental foi que o grao
de coordinación entre os participantes é baixo en case todas as áreas avaliadas.

Discusión
Os resultados poden ser comprensibles nalgúns aspectos específicos, o que debido á
variedade da contorna no que se atopa a persoa, pero non xustifica o alto nivel de
desacordo e desinformación entre os profesionais e a familia, que pode verse afectado
nos logros que obtén o paciente.

Palabras crave: Comunicación, medio ambiente, intervención

Actividades sociais para novos. Número de póster: SAT02-16 (Paxina 285)

Autores:
Giselle Pisani, Asociación de pais de autismo de Malta, Attard, Malta

Introdución
Os trastornos do espectro autista son fundamentais e consistentes coa comunicación
social e a presenza de patróns restritivos de intereses ou actividades de comportamento
(Kiss et ao, 2017). Os mozos con TEA tenden a pasar tempo a soas nunha
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computadora navegando. Aínda que isto pode ter un impacto positivo no coñecemento
dos mozos, o tempo excesivo en casa fronte á pantalla pode ser prexudicial para o
desenvolvemento das habilidades sociais. De feito, nun estudo realizado por Wesby C
(2018), concluíuse que os mozos do espectro tenden a ter unha taxa moi alta de uso de
medios solitarios baseados na pantalla, como os videoxogos e a televisión, cunha taxa
notablemente máis baixa de uso dos medios interactivos sociais. En vista desta
situación, a Asociación de Pais de Autismo de Malta embarcouse nun proxecto
organizando un grupo de mozos para romper esta barreira. Este proxecto proporcionou
aos participantes unha porta de entrada para integrarse na comunidade e unha
oportunidade para practicar a interacción social nunha contorna segura.

Métodos
Distribuíuse un cuestionario aos pais para avaliar a eficacia do grupo. Tamén se
entregaron cuestionarios aos pais de adolescentes do espectro que non asisten ao grupo
social.

Resultados
Os resultados preliminares han dado unha resposta positiva.

Discusión
Este grupo axudou a preparar aos mozos para que se involucrasen de maneira
significativa nas súas comunidades. O grupo demostrou que apoia a estes mozos dados
os resultados decepcionantes para os mozos baixo a etiqueta de educación especial de
autismo.

Palabras crave: Vida Emocional, Familia, Inclusión

MYmind- DK. Rexistro continuo do benestar e dos obxectivos
especificados individualmente. Número de póster: SAT02-38 (Paxina 298)
Autores: Mette Elmose, Universidade do Sur de Dinamarca, Odense M, Dinamarca
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Introdución
Reportáronse altos niveis de angustia e dificultades de saúde comórbidas para as
persoas con trastorno do espectro autista ( TEA) e os seus pais. O desenvolvemento e a
investigación das intervencións para as persoas con TEA está a aumentar, pero aínda é
necesario ampliar o acceso ás intervencións pertinentes e aumentar a base de probas
destas intervencións. Existe unha evidencia emerxente que suxire efectos beneficiosos
dos programas baseados na atención plena para os nenos e adolescentes con TEA e os
seus pais. Os obxectivos do estudo foron investigar a viabilidade do programa MYmind
para adolescentes con TEA e os seus pais nun contexto danés e investigar o efecto do
programa para os adolescentes e os seus pais.

Métodos
Un total de seis grupos de atención plena foron dirixidos en dous sitios diferentes,
incluíndo 38 adolescentes con TEA e 47 pais de 37 familias. A información sobre o
comportamento e o benestar dos adolescentes e os pais recompilouse mediante
cuestionarios, ao comezo, antes e despois da capacitación, e aos dous e seis meses de
seguimento. Ademais, recompiláronse rexistros continuos sobre áreas de interese e
benestar xeral especificadas individualmente. Ademais, realizáronse entrevistas con
adolescentes e pais, centrándose na súa experiencia coa formación. Nesta presentación
presentaranse análise das inscricións continuas.

Resultados
Dos participantes rexistrados, 24 adolescentes (63%) e 26 pais permaneceron no
programa, mentres que 14 adolescentes e 21 pais abandonaron o programa. Catro
familias abandonaron antes da primeira sesión e sete fixérono despois de participar
nunha ou dúas sesións. Actualmente estanse analizando as traxectorias dos obxectivos e
o benestar especificados individualmente e rexistrados polos adolescentes e os pais, que
se presentarán na conferencia. Exploraranse as conexións entre o cambio nestas
medidas, a participación no programa e a práctica no fogar.

Discusión
As traxectorias de cambio poden axudarnos a entender como a capacitación en
atención plena pode beneficiar aos adolescentes con TEA e aos seus pais e os
mecanismos potenciais deste cambio. Isto é importante para proporcionar múltiples
opcións de apoio e tratamento que poden axudar a previr ou aliviar as dificultades de
saúde mental.
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Palabras crave: Intervención, saúde mental, tensión

Tratamento das fobias en persoas con autismo e discapacidades
intelectuais graves Número de póster: SAT02-52 (Paxina 307)

Autores: Tim Williams, Universidade de Reading, Reading, Reino Unido. Phillippa
Burton, Priors Court School, Reading, Reino Unido. Stephanie Lewis, Priors Court
School, Reading, Reino Unido. Louise Marcham, Priors Court School, Reading, Reino
Unido. Anna Palicka, Priors Court School, Reading, Reino Unido

Introdución
O desenvolvemento de tratamentos cognitivo- conductuales específicos para o tipo
de ansiedade revolucionou o tratamento. Baséanse no desenvolvemento de novas teorías
sobre os trastornos de ansiedade e no uso da linguaxe verbal combinada con
experimentos conductuales para facilitar o cambio (Terapia cognitivo- conductual). As
fobias específicas son particularmente comúns nas persoas con autismo. Na práctica, o
medo aos cans demostrou ser un gran problema para o acceso comunitario das persoas
con TEA, IDE e comunicación limitada. Para as persoas con identificación, autismo e
habilidades de comunicación limitadas, tanto as avaliacións utilizadas como as
intervencións de TCC parecen inaccesibles. Descríbense dous estudos que tratan de
abordar estas dificultades.

Métodos
Estudo 1: Realizouse unha revisión sistemática das medidas da fobia canina. Unha
procura en tres basees de datos en liña atopou 1381 publicacións que despois da
deduplicación e a comprobación dos títulos e resumos deixaron 21 para ser estudadas en
detalle.Estudo 2: Describimos o desenvolvemento dun protocolo de tratamento para
persoas con identificación, autismo e habilidades de comunicación limitadas.

Resultados
Estudo 1:. Na década de 1960 utilizouse unha simple medida de distancia do
obxecto temido, pero isto foi substituído por cuestionarios de autoinforme, dos cales o
cuestionario de fobia canina utilizouse máis dunha vez. Hai moi poucos datos
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psicométricos nas escalas utilizadas.Estudo 2: Un protocolo flexible de intervencións
conductuales que inclúe apoio de comunicación ( PECS, acenos, horarios visuais) e
exposición graduada ao obxecto temido. O progreso ao longo da xerarquía segue unha
estreita observación do comportamento dos participantes e procede só tan rapidamente
como o permitan as reaccións de medo da persoa.
Discusión
Estudo 1: Para as persoas con habilidades de comunicación limitadas, requírese
unha medida de informe do coidador para que os tratamentos poidan ser avaliados.
Descríbese unha escala proposta de cualificación dos coidadores e realízase unha
investigación adicional. O estudo 2: A avaliación e o tratamento da ansiedade en
persoas con DEI, TEA e comunicación limitada non está ben caracterizado. O noso
traballo indica un camiño para seguir utilizando o informe e a observación dos
coidadores para avaliar o progreso nunha xerarquía e, por tanto, ofrece a posibilidade de
deseños máis experimentais no futuro. Aínda que a técnica baséase na exposición
graduada, é posible que os elementos cognitivos introdúzanse a través de técnicas de
comunicación alternativas.

Palabras crave: Comorbilidades, Discapacidade intelectual, Intervención

A enfermidade celíaca nos trastornos do espectro autista: unha
comorbilidad? Número de póster: SAT02-80 (Paxina 324)

Autores: Rosaria Nithart, Naturopatía Pediátrica, Cannes, Francia

Introdución
Os Trastornos do Espectro Autista ( TEA) están tipicamente asociados con
infección, autoinmunidad e unha elevación dos marcadores inflamatorios, afectando
particularmente os sistemas dixestivo e nervioso. Unha dieta sen glute ( GF) a miúdo é
seguida por pais con nenos no espectro coa esperanza de aliviar algúns dos seus
síntomas. Con todo, ata hai pouco leváronse a cabo investigacións científicas limitadas
que apoian a posibilidade da enfermidade celíaca ( EC) como unha comorbilidad, e os
resultados das investigacións existentes han mostrado resultados non concluíntes ou
mixtos: é unha dieta de GF só unha moda e non debería recomendarse a ningún neno
no espectro como tratamento dietético? Ou é posible identificar unha clase de pacientes
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con CIA con xenes específicos que poderían predisponerlos a unha maior sensibilidade
á inflamación/ autoinmunidad/enfermidade celíaca ( EC) e que poderían beneficiarse
dunha dieta GF?

Métodos
En 2018 os centros de investigación de París levaron a cabo un deseño de control de
casos que arroxou nova luz sobre o papel que o antígeno leucocitario humano ( HLA)
e algunhas subclases específicas de HLA-II poden desempeñar na poboación autista.
Os investigadores observaron a distribución dos xenes HLA clase II en 474 pacientes
con TEA fronte a 350 controis sans ( HC).

Resultados
Os resultados do control de casos mostraron que a cohorte de TEA tiña unha
prevalencia do haplotipo HLA DRB1 11- DQB1 07 en comparación cos suxeitos de
HC (14,53% fronte a 8,7%). Noutros estudos, demostrouse que o HLA- DRB1 11 está
asociado co risco de TEA, e o HLA- DQB1 07 está patofisiológicamente asociado coa
EC. Así que os pacientes con TEA que teñen ese haplotipo en particular tamén están
predispostos á EC. Tanto os pacientes con TEA como con EC presentan unha
variedade de síntomas gastrointestinales ( GI) comórbidos. Desafortunadamente, o
estudo de París non contiña ningunha información sobre os síntomas gastrointestinales,
o que fai imposible avaliar se este haplotipo de risco está asociado coa CIA per se ou
debido á EC.

Discusión
Mantendo estes novos achados en consideración, parece lexítimo considerar unha
revisión xenética para as subclases HLA-II na poboación autista. Tal intervención pode
ser útil para decidir que paciente con TEA beneficiaríase dunha dieta de FG. Isto
tamén axudaría aos pais para tomar unha decisión máis informada antes de adoptar un
tratamento dietético altamente restritivo. Unha maior confirmación da EC na
poboación autista que presenta as subclases HLA-II requiriría probas específicas para
confirmar un diagnóstico final de EC.

Palabras crave: Comorbilidades, Intervención, Tratamento
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Apoiar ás familias con nenos pequenos con autismo: Avaliación dun
novo programa dirixido polos pais e un programa de intervención
temperá no fogar Número de póster : SUN01-08 (Paxina 338)

Autores: Ragna Cordes, Instituto de Investigación en Autismo, Bremen, Alemaña.
Hermann Cordes, Instituto de Investigación en Autismo, Bremen, Alemaña. Nicole
Schmidt, Instituto de Investigación en Autismo, Bremen, Alemaña. Marevna Zipfinger,
Instituto de Investigación en Autismo, Brmen, Alemaña

Introdución
Avalíase a eficacia dun programa especial de intervención conductual temperá e
intensiva. O obxectivo declarado deste programa é capacitar aos pais para crear unha
aprendizaxe efectiva e situacións interactivas na vida diaria co seu fillo. Tamén se lles
capacita para manexar condutas difíciles e estimular o desenvolvemento dos seus fillos.

Métodos
O programa de intervención temperá é un programa a curto prazo (8 meses),
altamente intensivo (30 horas/semana), baseado no fogar, centrado nos pais e baseado
en técnicas de modificación da conduta. 11 nenos con autismo (3-5 anos) e as súas
familias participaron neste proxecto entre 2014 e 2017. Os datos sobre os cambios nos
síntomas autistas medidos con ADOS-2, ADI- R, melloras na idade de
desenvolvemento (PEP- R), cambios na intelixencia (SON- R) e na conduta
problemática diaria ( HSQ) recompiláronse tres veces: antes do período de espera ( t1),
despois do período de espera (8 meses) ( t2) e despois do programa de intervención
temperá (8 meses) ( t3). A calidade da interacción nai-fillo avaliouse mediante vídeorexistros de situacións interactivas. Os cambios nas diferentes áreas durante o período
de espera ( t1/ t2) compáranse cos cambios durante o período de formación ( t2/ t3).

Resultados
Houbo unha redución significativa dos síntomas autistas e aumentos significativos
na idade de desenvolvemento e a intelixencia dos nenos despois da intervención. O
comportamento problemático diminuíu significativamente. A interacción nai-fillo
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mellorou: As nais puideron manter unha mellor interacción positiva cos seus fillos e
manter a atención dos seus fillos. Reduciuse o comportamento estereotipado e os nenos
mostraron un maior comportamento de atención conxunta. A interacción nai-fillo foi
máis recíproca despois do adestramento. En comparación, non houbo cambios
significativos nestas áreas despois do período de espera.

Discusión
O programa de intervención temperá descrito podería ser altamente efectivo para
nenos pequenos con autismo e as súas familias. Discútense as posibilidades de
implementar este novo programa no país.

Palabras crave: Bebé, Intervención, Aprendizaxe

¿Cómo cuidan los terapeutas ocupacionales a los niños con autismo?
Una revisión de la literatura. Número de póster : SUN01-20 (Paxina 344)

Autores: Thaynara Kelly Guerra, FEPECS, Brasilia, Brasil. Vagner Dos Santos,
Brasilia, Brasil

Introdución
El autismo fue descrito por primera vez por Leo Kaner en la década de los 40, que
ahora afecta a unos 70 millones de personas, afectando las relaciones sociales y el
desempeño de los roles ocupacionales, que son un trabajo muy importante de varios
profesionales de la salud con el fin de reducir las barreras y mejorar las habilidades de
esas personas, aportando mayor autonomía e independencia, para esta población. Este
trabajo tiene como objetivo identificar las intervenciones a través de bases de datos
bibliográficas de profesionales de terapia ocupacional y sus resultados.

Métodos
Las búsquedas del artículo y su revisión se realizaron entre julio y diciembre de
2015 a través de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS). Se llevó a cabo una investigación
en MEDLINE, SciELO, LILACS y Cochrane, utilizando a reporteros de terapia
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ocupacional y autismo. La búsqueda inicial no limitó las publicaciones para el año.
Posteriormente, se seleccionó el período con mayor número de publicaciones, por lo
que se seleccionaron las publicaciones entre enero de 2011 y diciembre de 2013 (3 años
completos), lo que corresponde al período con mayor número de publicaciones.

Resultados
A partir del análisis del material encontrado fue posible incluir 12 artículos en este
trabajo. Incluyeron elementos en los que sólo se informó que un terapeuta ocupacional
había realizado una intervención.

Discusión
El eje principal de la operación de los terapeutas ocupacionales son las
intervenciones sensoriales apoyadas por la teoría de integración sensorial de Jane Ayres.
Estas y otras intervenciones han mejorado el desempeño ocupacional de los niños
autistas, cambiándolos para que sean más participativos en sus actividades de la vida
diaria.

Palabras clave: Intervención, Programa, Calidad de vida

O efecto das intervencións terapéuticas dos nenos con TEA sobre a
saúde mental dos seus pais. Número de póster : SUN01-33 (Paxina 351-1)

Autores: Marta Macedoni Luksic, Instituto de ASD Eslovenia, Liubliana, Eslovenia.
Iris Kuharic, Liubliana, Eslovenia. Tina Rehberger, Liubliana, Eslovenia. Ana
Bezensek, Slovenske Konjice, Eslovenia

Introdución
Os pais que crían aos seus fillos con trastorno do espectro autista ( ASD) a miúdo a
loita por xestionar as esixencias da vida familiar cotiá. Ten informouse que os pais de
nenos con experiencia no TEA non só que significativamente máis tensión que os pais
de nenos cun desenvolvemento típico pero mesmo máis tensión que os pais de nenos
con outros fillos. necesidades especiais. Ao estar moi tensos, son máis vulnerables á
experiencia problemas de saúde mental, como ansiedade e depresión. No noso estudo
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propuxémonos determinar se o estado mental dos pais a saúde (tensión, benestar,
satisfacción coa vida, depresión) pode ser afectados simplemente o progreso do seu
fillo, seguido da inclusión no programa unha intervención terapéutica regular e integral.

Métodos
Un total de 36 pais e 36 nenos con TEA participaron no estudo. Nenos de 2 a 12
anos ( M = 5,2 anos, 12 nenas e 24 nenos) participou en intervencións terapéuticas de
desenvolvemento e/ou conductuales durante dous meses. Desenvolveuse unha batería
de cuestionarios para o propósito do estudo. Inclúe COPE - versión curta, Parental
Escala de tensión ( PSS), Warwick-Edimburgo Benestar mental Escala ( WEMWBS),
Escala de Satisfacción coa Vida ( SWLS) e Centro para Estudos Epidemiolóxicos
Escala de Depresión Curta (CES-D 10). Os pais encheron os cuestionarios antes e
despois do tratamento. Os terapeutas mediron o progreso dos nenos (antes vs. despois)
usando o método cuestionario especificamente formado para este propósito.

Resultados
A influencia do progreso do neno no tratamento terapéutico en diferentes aspectos da
saúde mental dos seus pais non foi estatisticamente significativo. Doutra banda, hai
unha evidencia de que o instrumental apoio, que os pais recibiron ao longo da terapia
sesións, tivo un impacto positivo en dous aspectos da súa saúde mental saúde - nivel de
tensión e benestar.

Discusión
Os pais do noso estudo son os que máis se benefician dos instrumentos apoio dos
profesionais que traballan cos seus fillos. Os resultados obtidos os resultados dannos
unha idea de como axudar eficientemente aos pais dos nenos con ASD para reducir o
seu nivel de tensión e mellorar o seu benestar. Ademais de animarlles a participar
activamente no seu a intervención do neno, hai unha gran necesidade dun programa
educativo específico para apoialos no seu camiño cara a unha maior independencia.
Palabras crave: Familia, Intervención, Tensión
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Experiencia de participación dos pais nunha intervención de
comunicación mediada polos pais co seu fillo con Trastorno do
Espectro Autista. Número de póster : SUN01-30 (Paxina 351)

Autores: Kathy Leadbitter, Manchester, Reino Unido. Wendy Macdonald,
Universidade de Manchester, Manchester, Reino Unido. Dharmi Kapadia, University
of Manchester, Manchester, Reino Unido. Carol Taylor, University of Manchester,
Manchester, Reino Unido. Jonathan Green, Universidade de Manchester, Manchester,
Reino Unido. The Pact Consortium, University of Manchester, Manchester, Reino
Unido

Introdución
Cada vez hai máis probas para apoiar as intervencións de comunicación mediadas
polos pais en nenos con trastornos do espectro autista ( ASD, por exemplo, Pickles et
ao. 2016). As intervencións realizadas a través dos pais achegan vantaxes potenciais
sobre as realizadas por profesionais: redución de custos, aumento da intensidade e da
xeneralización, empoderamento dos pais. A implementación no mundo real da
intervención mediada polos pais depende en gran medida da aceptación e o
investimento dos pais, a miúdo nun contexto de limitacións de tempo, enerxía e
financeiras. Por tanto, a comprensión da experiencia dos pais é crucial.

Métodos
Os participantes foron 18 pais que participaron na Terapia de Comunicación do
Autismo Pediátrico ( PACT, polas súas siglas en inglés), unha intervención enfocada na
comunicación asistida por vídeo entregada aos pais por Terapeutas do Fala e da
Linguaxe ( SLT, polas súas siglas en inglés). Realizáronse entrevistas
semiestructuradas con todos os participantes. As entrevistas transcribíronse e analizaron
mediante análises temáticas.

Resultados
Xurdiron 6 temas:- Adaptación ao diagnóstico: A experiencia de recibir o
diagnóstico de TEA e as emocións que isto provocou, como a terapia foi vista como un
salvavidas neste contexto - Expectativas: Considerable variabilidade nas expectativas
dos pais sobre o que a intervención podería lograr. Algúns pais querían un cambio
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rápido ou asumiron que o SLT axudaría ao seu fillo para falar, o que levou á decepción
por algúns procesos de terapia: Para moitos pais a intervención permitiulles reflexionar
sobre a súa crianza e as súas interaccións, moitos se sorprenderon e sorprendéronse polo
que a retroalimentación en vídeo revelou -Relación co terapeuta: Todos os
entrevistados tiñan en común a alta estima que tiñan polos SLTs: pacientes, validados,
positivos e coa capacidade de levar aos pais a un descubrimento en lugar de dicirlles
que facer - Desafíos prácticos: Consumo de tempo, viaxes ás sesións, duración das
sesións, lugar de celebración, dificultades na ocupación do neno durante a
retroalimentación en vídeo, preocupacións sobre a confidencialidade do material en
vídeo - Resultados: PACT levou a moitos pais para facer cambios duradeiros nas súas
interaccións co seu fillo e os beneficios demostráronse na mellora da comunicación
verbal e non verbal e o comportamento no seu fillo nunha base diaria. Os pais sentiron
atraídos polo progreso na súa relación e a comprensión do seu fillo.

Discusión
PACT foi unha experiencia positiva para os pais, axudándolles a seguir adiante
despois do diagnóstico, a sentirse apoiados e valorados, e a mellorar as relacións entre
pais e fillos. É preciso ter en conta a xestión das expectativas e as disposicións prácticas.

Palabras crave: Comunicación, Familia, Intervención

Desenvolvemento dunha ferramenta de avaliación do trastorno
depresivo en nenos e adolescentes con trastorno do espectro autista
SYMPO-07 - SAÚDE MENTAL (Paxina 52)

Autores: Naomi Downes, Université Paris Descartes - Laboratoire de Psychopathologie
et Processus de Santé (LPPS - EA4057), París, Francia. Lucie Bellalou, Universidade
Paris Descartes, Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Sante, BoulogneBillancourt, Francia. Emilie Cappe, Université Paris Descartes, Institut de Psychologie,
Boulogne- Billancourt, Francia

Introdución
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Desde a primeira descrición do Trastorno do Espectro Autista ( TEA), Kanner
describiu un "ataque momentáneo de depresión". Na actualidade, as taxas de
prevalencia da depresión no autismo varían entre o 0 e o 83%, o que pon de relevo as
dificultades para diagnosticar esta comorbilidad. O noso obxectivo é crear e validar
unha escala de detección do Trastorno Depresivo Maior en nenos e adolescentes con
TEA.

Métodos
Realizouse unha revisión da literatura. As procuras limitáronse ao idioma inglés. A
procura bibliográfica construíuse ao redor dos termos de procura de TEA, trastorno
depresivo e mocidade. Realizáronse procuras de estudos adicionais nas listas de
referencias dos artigos conservados para a revisión da literatura. Realizouse unha
primeira selección, baseada en títulos e resumos. Investigáronse os textos completos de
todos os artigos potencialmente relevantes, verificando os criterios de inclusión. Para
completar esta información, realizouse unha enquisa entre os profesionais. Dezanove
profesionais que traballan con nenos e adolescentes con TEA completaron un
cuestionario no que enumeraron os signos emocionais, conductuales e cognitivos de
depresión en nenos e adolescentes con TEA. Quince expertos avaliaron a utilidade e a
calidade de cada artigo. Logo, un estudo de factibilidad dirixido a avaliar a
comprensión dos participantes ( n=20) dos ítems e o tempo necesario para completar a
escala. Finalmente, avaliouse a validez da escala ( n=147).

Resultados
A revisión da literatura e a enquisa mostraron que os TDM en nenos e adolescentes
con TEA caracterízanse por síntomas DSM-5 de TDM e síntomas específicos (xa que
os síntomas autistas cambian). A revisión da literatura e a avaliación dos expertos
salientaron a necesidade de avaliar os cambios ambientais e a dor para facer un
diagnóstico diferencial. Os expertos avaliaron que cada artigo é útil e de boa calidade.
Consideraron que a escala avalía os TDM en nenos e adolescentes con TEA. Os
participantes entenderon ben os ítems e tardouse unha media de 37 minutos en
completar a escala. A consistencia interna da escala é excelente (α,=0.93). As
puntuacións depresivas relaciónanse positiva e significativamente cunha avaliación
psiquiátrica ( r=0,59; p=0,03). Unha Análise Factorial Exploratorio revelou que a
escala está composta por dous factores. O primeiro está composto de todos os síntomas
depresivos e o segundo só está composto de pensamentos suicidas.

Discusión
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A escala ten calidades psicométricas moi satisfactorias. Este estudo necesita ser
replicado para facer unha Análise Factorial Confirmatorio e avaliar a confiabilidad da
escala. Esta escala mellorará o coidado dos nenos e adolescentes con TEA.

Palabras crave: Avaliación, infancia, saúde mental

Experiencia de Tempo Interrompido en Adultos con Trastorno do
Espectro Autista COM-03 - NEUROCIENCIA COGNITIVA (Paxina 78)

Autores: David H.v. Vogel, Institute of Neurosciences and Medicine Cognitive
Neuroscience (INM3) Research Center Juelich GmbH, Juelich, Alemaña. Kai
Vogeley, Departamento de Psiquiatría, Hospital Universitario de Colonia, Colonia,
Abjasia.

Introdución
A experiencia do tempo foi de importancia central para a psicopatoloxía. A
investigación fenomenolóxica centrouse principalmente en enfermidades mentais como
a depresión e a psicose. Con todo, os enfoques cualitativos para estudar a experiencia
interna do tempo descoidáronse en gran medida na investigación do autismo.

Métodos
Preséntanse os resultados dos datos cualitativos obtidos de 26 adultos con trastorno
do espectro autista ( TEA) de alto funcionamento. Empregando a análise inductivo de
contido, identificamos un patrón distinto de experiencia de tempo interrompido nos
TEA.

Resultados
Os individuos con TEA pareceron implementar un comportamento estruturado e
rutineiro mediante a planificación futura para garantir que o presente pasase
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ininterrompidamente. Razoamos que o éxito dos mecanismos compensatorios
correspondentes determina o desenvolvemento da angustia e dos síntomas notables.

Discusión
Comparamos os nosos achados coas teorías preexistentes sobre a temporalidade e a
experiencia de tempo na depresión, a esquizofrenia e as poboacións non autistas
mentalmente sas. Considerando as teorías recentes sobre a inferencia perceptiva
bayesiana, relacionamos a síndrome da experiencia do tempo interrompido cos
mecanismos neuronais putativos que subxacen á experiencia do tempo.

Palabras crave: Adulto, Cerebro, Saúde mental

Enmarcar a conversación en contornas terapéuticas e profesionais
(Paxina 141)

Autores: Catrine Madsin, Autismecenter Nord- Bo, Noerresundby, Dinamarca

Introdución
As investigacións demostraron que a terapia cognitivo- conductual ( TCC) é un dos
métodos terapéuticos máis eficaces para tratar os problemas de saúde mental en persoas
con trastornos do espectro autista ( TEA). Algúns artigos de investigación tamén
ofrecen boas suxerencias sobre como enmarcar a conversación CBT e como usar o
método axustado ás dificultades no TEA. Na miña práctica diaria como psicólogo,
superviso a profesionais e ofrezo conversacións terapéuticas a persoas de diferentes
lugares do espectro autista con diversas capacidades cognitivas. A miúdo atópome con
preguntas sobre como nós, como profesionais, axustamos e melloramos as nosas
habilidades de conversación para facer fronte ás dificultades comunicativas no autismo,
e cun punto de partida na investigación CBT axustada ao TEA complementada con
casos propios, o obxectivo desta presentación será introducir puntos crave sobre o que
hai que ter en conta á hora de establecer o marco da conversación terapéutica e
profesional coas persoas do espectro.
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Métodos
Na práctica diaria non só debemos considerar o axuste da nosa comunicación verbal,
senón tamén os preparativos necesarios para enmarcar a conversación e optimizar o
resultado (por exemplo, preparar aos nosos clientes para o contido da conversación,
incluíndo a rede de clientes na conversación, axustar a decoración e o interior da nosa
sala de conversación e o uso de técnicas de visualización a través de modelos, debuxos
ou escritura). debe ser un proceso continuo dentro da conversación co cliente individual
ou o supervisado.

Resultados
Desde a miña experiencia práctica está claro que tanto as nosas habilidades
comunicativas profesionais como o encadramento da conversación son focos
importantes na conversación terapéutica e profesional como unha forma de optimizar o
resultado das nosas conversacións.

Discusión
As experiencias da práctica diaria corresponden ás recomendacións xerais da
investigación CBT axustadas aos TEA. Pero aínda recomendo que se centre máis en
como enmarcar a conversación como punto de partida de todas as conversacións
terapéuticas e profesionais.

Palabras crave: Comunicación, saúde mental, tratamento

Servizos de vida asistida para adultos con autismo e condicións de
saúde mental asociadas (Paxina 277)

Autores: Herculano Castro, Mentaur Group, Northampton, Reino Unido. Isabel Melo,
Mentaur Group, Northampton, Reino Unido. Shekhar Mukherji, Mentaur Group,
Northampton, Reino Unido
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Introdución
Deseñamos este servizo para persoas con autismo e condicións de saúde mental
asociadas que están a dar os seus primeiros pasos cara a unha vida independente con
apoio. Levamos a personalización un paso máis aló, ofrecendo un aloxamento
individualizado e un apoio impulsado polas capacidades de cada persoa, á vez que
facilitamos a súa inclusión na comunidade.

Métodos
Ás persoas proporciónaselles apoio na xestión da vivenda para mellorar as súas
habilidades para a vida e manter o seu aloxamento. Moitas persoas que viven nun
sistema tradicional de apoio sofren de illamento e depresión en ausencia do seu
traballador de apoio ou outra compañía durante longos períodos do día. Unha vez máis,
moitas persoas, en particular as que teñen necesidades moi complexas, permanecen en
contornas institucionalizadas, lonxe da vida comunitaria normal. Neste tipo de servizo,
ambos os grupos de necesidades benefícianse de atención e apoio compartidos as 24
horas do día nunha contorna doméstica no corazón dunha vibrante comunidade urbana.
Todas as transicións para este nivel de complexidade planifícanse coidadosamente e a
miúdo levan a cabo durante un período de tempo considerable. Os niveis de
desenvolvemento persoal, que antes non se pensaban, pódense demostrar a través da
participación en varias experiencias de vida novas. Evitáronse os patróns fortes en todo
momento e o piso foi deseñado para facilitar a identificación visual das diferentes áreas
dentro da casa. As salas de actividades tamén foron deseñadas para proporcionar áreas
máis tranquilas e tranquilas para os residentes. A capacitación continua sobre o autismo
ofrécese xunto coa capacitación centrada en calquera condición específica de saúde
mental que as persoas poidan presentar.

Resultados
Un equipo de persoal comprometido a apoiar ás persoas con autismo e enfermidades
de saúde mental para que se comprometan positivamente coa comunidade. Os niveis de
comportamento desafiante diminuíron e as persoas que utilizan este servizo están a facer
retroceder os seus límites e limitacións e vivindo unha vida máis variada e rica como
cidadáns de pleno dereito da súa comunidade. Todos os usuarios levan unha vida mellor
e máis plena, con oportunidades de explorar o mundo e romper barreiras invisibles unha prioridade para o noso motivado grupo de empregados.

Discusión
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O coñecemento e a comprensión dos trastornos do espectro autista e das condicións
de saúde mental asociadas informan sistematicamente a organización, os recursos e a
xestión do servizo e a avaliación e planificación individual, así como todos os aspectos
da práctica.

Palabras crave: Adulto, Inclusión, Saúde mental

Unha arma de dobre fío? Factores asociados co aumento da
capacidade perceptiva en individuos autistas e non autistas (Paxina 295)

Autores: Jana Brinkert, University College London, Londres, Reino Unido. Anna
Remington, Centre for Research in Autism and Education, UCL Institute of Education,
Londres, Reino Unido. Rachel Prosser, University of Bath. University College London,
Bath, Reino Unido. Siena Castellon, Londres, Reino Unido

Introdución
Estudos recentes mostran que, para as persoas autistas, a capacidade perceptiva (
PC, a cantidade de información sensorial procesada en calquera momento) aumenta nos
dominios auditivo e visual ( Remington et ao., 2012, 2016). Este aumento na PC pode
ser responsable tanto dos aspectos positivos (habilidades superiores de percepción
auditiva) como dos aspectos negativos (maior distracción) da afección. Comprender a
diferenza de condución é vital para establecer como capitalizar o PC adicional e apoiar
os desafíos asociados con el. O estudo actual examinou se a PC alterada está asociada
con sensibilidades sensoriais ou niveis de ansiedade, en lugar de trazos autistas
xenerais. Tanto as experiencias sensoriais (por exemplo, Baron- Cohen et ao., 2009)
como os niveis de ansiedade ( Croen et ao., 2015) demostraron estar alterados para os
que están no espectro autista en comparación cos seus pares neurotípicos. Tamén se
atopou un aumento da PC noutros grupos con maior ansiedade (por exemplo, Sadeh e
Bredemeier, 2011). É posible, por tanto, que o aumento do PC non sexa unha
característica específica do autismo, senón que se asocie máis ben con sensibilidades
sensoriais ou ansiedade.

Métodos
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73 adultos (24 autistas e 49 neurotípicos) de 18-54 anos, de idade e capacidade
cognitiva similares participaron nunha proba auditiva de PC (desenvolta por Fairnie
et ao., 2016). A tarefa, un paradigma de dobre tarefa, consistía en realizar unha tarefa de
procura auditiva en presenza dun número variable de distractores, á vez que se
realizaba unha tarefa de detección secundaria. Os participantes tamén completaron tres
cuestionarios de autoinforme:
1) O Cociente de Percepción Sensorial ( Tavassoli et ao., 2014) para cuantificar os
síntomas sensoriais xenerais na vida diaria.
2) The Spielberger State- Trait Anxiety Inventory T ( STAI- T, Spielberger, et ao.,
1983) e
3) A Escala de Resposta Social (Constantino, 2002).

Resultados
A recolección de datos está en curso, os resultados preliminares suxiren que existe
unha forte correlación entre a sensibilidade sensorial e a PC ( rs=0,44; p=0,002) e entre
o nivel de trazos autistas e a PC ( rs=0,35), (p=0,015), pero non se asocia cos niveis de
ansiedade. As análises de regresión planificados previamente rexistrados explorarán as
contribucións relativas de cada un destes factores.

Discusión
Os achados indican que un aumento na PC está asociado con niveis máis altos de
trazos autistas e resposta sensorial na vida diaria. Isto ofrece un obxectivo para
intervencións, educación e terapia específicas para o autismo e podería axudar no
desenvolvemento de contornas sensoriais melloradas que se adapten ao aumento do PC
das persoas autistas.

Palabras crave: Adulto, Cognición, Saúde mental

Experiencias de transición secundaria de mozos autistas e o seu
impacto no benestar psicolóxico. (Paxina 296)
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Autores: Lorna Camus, Heriot- Watt University, Edimburgo, Reino Unido. Mary E.
Stewart, Heriot- Watt University, Edimburgo, Reino Unido. Gnanathusharan
Rajendran, Heriot- Watt University, Edimburgo, Reino Unido.

Introdución
As persoas con autismo teñen moitas probabilidades de experimentar dificultades de
saúde mental durante a súa vida ( Hallet e Crompton, 2018, Lever e Geurts, 2016,
Simonoff et ao, 2008). Un período das súas vidas que pode estar relacionado co
aumento das dificultades de saúde mental é o da transición da escola primaria á
secundaria. A Sociedade Nacional de Autismo ( National Autistic Society) (2017)
identificou esta transición como un reto para os nenos autistas e as súas familias, con
todo, a investigación sobre o tema é escasa. Por tanto, temos unha comprensión limitada
das experiencias de transición dos nenos, dos diferentes factores e resultados da
transición, ou das posibles vías de apoio e intervención. Tentamos responder ás
seguintes preguntas:
1) Como experimentan os nenos autistas a transición secundaria?
2) Que factores dos resultados positivos e negativos de transición/saúde mental teñen en
conta os participantes? identificar? e
3) As experiencias dos participantes difiren do que se identificou na literatura?

Métodos
As entrevistas semiestructuradas con nenos autistas entre febreiro e abril de 2019
realizaranse en persoa ou a través de Internet/chamadas telefónicas. Os temas inclúen as
experiencias dos participantes na transición secundaria, o apoio dispoñible, as
dificultades coa tensión e o estado de ánimo experimentado, os mecanismos que
contribúen a estas dificultades e os que apoian o estado de ánimo e o benestar. A
continuación, realizarase unha enquisa nacional que volverá tratar os mesmos temas
cunha mostra máis ampla.

Resultados
No momento da presentación non se obtivo ningún resultado. Informaremos sobre
os desafíos que os nenos autistas enfrontan en relación coa transición secundaria e a súa
saúde mental. Identificaremos os factores prácticos, sociais, psicolóxicos e
sensoriais/ambientais asociados cos resultados positivos e negativos.
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Discusión
Este estudo ten implicacións para a nosa comprensión das transicións e a saúde
mental en nenos autistas, unha área actualmente pouca estudada. Con base nestes
resultados, os futuros investigadores poderán. Este estudo tamén contribuirá ao crecente
corpo de investigación participativa sobre o autismo ao proporcionar vías para futuras
investigacións identificadas por nenos autistas. Isto é importante xa que as persoas
autistas a miúdo expresaron a súa preocupación de que a investigación sobre o autismo
non se ocupe daqueles temas que afectan profundamente a súa vida diaria. Garante que
a investigación futura investigue o que máis lles impacta e, por tanto, promulgue o
cambio onde máis se necesita.

Palabras crave: Educación, saúde mental, transicións

Trastorno do espectro autista e a súa relación coa saúde mental e a
calidade de vida do coidador (Paxina 297)

Autores:Leandro Borges Dúas Santos Costa, Escola Superior de Ciencias da Saúde,
Brasília, Brasil

Introdución
O coidado dun neno con Trastorno do Espectro Autista ( TEA) é unha tarefa difícil
que require recursos financeiros, enerxía, tempo e unha reestruturación familiar, o que
pode causar un cambio drástico na rutina e a deterioración de varios aspectos dos
membros da familia involucrados no coidado. O obxectivo do estudo é investigar a
ansiedade, a depresión e a calidade de vida dos coidadores e familiares de nenos e
adolescentes con TEA e a relación coa gravidade dos síntomas no neno e adolescente
afectado.

Métodos
Realizouse un estudo transversal con 76 coidadores e familiares de nenos con TEA
en tratamento nun centro especializado. Incluíronse os coidadores e os membros da
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familia con polo menos 18 anos de idade e que teñen a capacidade cognitiva para
responder os cuestionarios. Utilizáronse os seguintes cuestionarios: Escala de
Ansiedade e Depresión Hospitalaria ( HAD) para avaliar a ansiedade e a depresión,
Lista de Comprobación do Comportamento do Autismo (ABC) para avaliar a
severidade do TEA, escala WHOQOL- BREF para avaliar a calidade de vida dos
coidadores e un cuestionario para avaliar as características socio demográficas.
Fixéronse correlacións para determinar as posibles relacións entre o TEA, a ansiedade,
a depresión e a calidade de vida do coidador, e as comparacións entre as variables ( t
proba do estudante) para avaliar a saúde mental do coidador, a gravidade do trastorno
no neno e para identificar os factores de risco para a aparición de psicopatoloxías nos
coidadores.

Resultados
Como resultado, o 80% dos coidadores e membros da familia reportaron síntomas
de probable ansiedade ou depresión. Os coidadores de nenos con TEA severa teñen
unha calidade de vida deficiente.

Discusión
Proporcionar programas de apoio aos coidadores pode mellorar o acceso a opcións
terapéuticas efectivas e contribuír ao desenvolvemento do neno ao reducir o risco de
psicopatoloxías nos coidadores.

Palabras crave: Atención, saúde mental, calidade de vida

MYmind- DK. Rexistro continuo do benestar e dos obxectivos
especificados individualmente. (Paxina 298)

Autores: Mette Elmose, Universidade do Sur de Dinamarca, Odense M, Dinamarca

Introdución
Reportáronse altos niveis de angustia e dificultades de saúde comórbidas para as
persoas con trastorno do espectro autista ( TEA) e os seus pais. O desenvolvemento e a
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investigación das intervencións para as persoas con TEA está a aumentar, pero aínda é
necesario ampliar o acceso ás intervencións pertinentes e aumentar a base de probas
destas intervencións. Existe unha evidencia emerxente que suxire efectos beneficiosos
dos programas baseados na atención plena para os nenos e adolescentes con TEA e os
seus pais. Os obxectivos do estudo foron investigar a viabilidade do programa MYmind
para adolescentes con TEA e os seus pais nun contexto danés e investigar o efecto do
programa para os adolescentes e os seus pais.

Métodos
Un total de seis grupos de atención plena foron dirixidos en dous sitios diferentes,
incluíndo 38 adolescentes con TEA e 47 pais de 37 familias. A información sobre o
comportamento e o benestar dos adolescentes e os pais recompilouse mediante
cuestionarios, ao comezo, antes e despois da capacitación, e aos dous e seis meses de
seguimento. Ademais, recompiláronse rexistros continuos sobre áreas de interese e
benestar xeral especificadas individualmente. Ademais, realizáronse entrevistas con
adolescentes e pais, centrándose na súa experiencia coa formación. Nesta presentación
presentaranse análise das inscricións continuas.

Resultados
Dos participantes rexistrados, 24 adolescentes (63%) e 26 pais permaneceron no
programa, mentres que 14 adolescentes e 21 pais abandonaron o programa. Catro
familias abandonaron antes da primeira sesión e sete fixérono despois de participar
nunha ou dúas sesións. Actualmente estanse analizando as traxectorias dos obxectivos e
o benestar especificados individualmente e rexistrados polos adolescentes e os pais, que
se presentarán na conferencia. Exploraranse as conexións entre o cambio nestas
medidas, a participación no programa e a práctica no fogar.

Discusión
As traxectorias de cambio poden axudarnos a entender como a capacitación en
atención plena pode beneficiar aos adolescentes con TEA e aos seus pais e os
mecanismos potenciais deste cambio. Isto é importante para proporcionar múltiples
opcións de apoio e tratamento que poden axudar a previr ou aliviar as dificultades de
saúde mental.

Palabras crave: Intervención, saúde mental, tensión
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Neurodiversidad - actitude cara ao autismo como ferramenta para
protexer a saúde mental. Estudo das díadas: adolescentes con espectro
autista e nais (Paxina 299)

Autores: Kinga Ferenc, SWPS Universidade de Ciencias Sociais e Humanidades,
Varsovia, Polonia

Introdución
O benestar psicolóxico das persoas cunha afección do espectro autista ( ASC) é
unha área pouca estudada. O 70-80% das persoas con ASC teñen problemas de saúde
mental e non coñecemos nin as causas nin as opcións terapéuticas efectivas. Os estudos
demostran que a actitude cara á propia discapacidade é un factor importante que inflúe
na calidade de vida e a saúde mental das persoas con discapacidade. Tamén a actitude
positiva cara ao diagnóstico do neno inflúe na calidade de vida dos pais. O propósito do
noso estudo foi probar a asociación de diferentes actitudes cara ao autismo -desde a
neurodiversidad ata a actitude médica- co benestar psicolóxico dun adolescente con
autismo e as súas nais.

Métodos
A mostra estaba formada por díadas: 20 adolescentes con diagnóstico de CEA e 20
nais. Os participantes participaron en dúas sesións no laboratorio de investigación para
competir no estudo. Para avaliar a actitude cara ao autismo, deseñamos a Actitude cara á
Escala de Autismo ( Attitude Towards Autism Scale). O nivel de depresión e
autoestima en adolescentes foi medido polo CDI-2. O benestar psicolóxico das nais
mediuse por: DASS-21- ansiedade, tensión e depresión, CBI-2- carga do coidador,
SWLS- satisfacción coa vida. Os síntomas do autismo controláronse con ADOS e a
intelixencia dos adolescentes controlouse coa escala de Wechsler.

Resultados
Os resultados mostran asociacións da actitude da nai cara á neurodiversidad cun
menor nivel de tensión, depresión, ansiedade, carga para o coidador, así como un maior
nivel de satisfacción coa vida. Para os adolescentes con actitude de neurodiversidad
ASC asociouse cunha menor autoestima. As actitudes cara ao autismo reportadas polos
pais e polo neno estaban fortemente correlacionadas. Con todo, o nivel de depresión
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dos adolescentes con ASC foi máis baixo en comparación coa avaliación do nivel de
depresión realizada polas nais.

Discusión
A actitude positiva cara ao autismo parece ter vantaxes para o benestar da nai. Os
resultados non mostran a mesma asociación nos adolescentes. Pero a conexión da
actitude de neurodiversidad dos adolescentes cunha menor autoestima pode ser tamén
un signo de compensación dos seus propios problemas psicolóxicos. A actitude cara ao
autismo parece estar moldeada nunha familia, xa que as actitudes son similares para a
nai e para o neno. A conexión da actitude cara ao autismo coa saúde mental podería ser
un factor novo ao considerar a calidade de vida das persoas autistas. Centrarse na
actitude podería ser útil para futuras intervencións de saúde mental de adolescentes e
adultos con CSA.

Palabras crave: Familia, Saúde mental, Calidade de vida

Comparación das características dos adultos autistas entre os
diferentes grupos de idade ao longo do curso da vida no estudo Adult
Autism Spectrum Cohort do Reino Unido. (Paxina 301)

Autores: Alexandra Petrou, Universidade de Newcastle, Newcastle Upon Tyne,
Reino Unido. Jahnese Hamilton, Northumberland, Tyne and Wear NHS Foundation
Truts, Newcastle Upon Tyne, Reino Unido. Helen Mcconachie, Universidade de
Newcastle, Newcastle Upon Tyne, Reino Unido. Ann Lle Couteur, Universidade de
Newcastle, Newcastle Upon Tyne, Reino Unido. Marc Woodbury-Smith, Newcastle
University, Newcastle Upon Tyne, Reino Unido / Barry Ingham, Newcastle, Reino
Unido. Tom Berney, Newcastle University, Newcastle Upon Tyne, Reino Unido /
David Mason, Newcastle, Reino Unido. Deborah Garland, Universidade de Newcastle,
Newcastle Upon Tyne, Reino Unido / Jeremy Parr, Newcastle Upon Tyne, Reino
Unido

Introdución
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A experiencia vivida polos adultos autistas durante a idade adulta é pouco
comprendida. O estudo de cohorte ASC- UK ten como obxectivo recrutar un grupo
suficientemente grande de participantes para investigar como cambian as habilidades e
necesidades das persoas autistas ao longo da súa vida. Comparáronse datos
demográficos, sintomatoloxía do autismo, taxas de diagnósticos de saúde mental e física
e experiencias cotiás de adultos autistas de diferentes grupos de idade.

Métodos
Os participantes foron recrutados a través de equipos de saúde, organizacións do
sector voluntario e a comunidade do autismo e deron o seu consentimento informado,
ou un parente/coidador actuou como "consultor" (para aqueles que carecían de
capacidade para dar o seu consentimento por si mesmos). Todos os participantes
reportaron por si mesmos un diagnóstico dunha condición de espectro autista, e
completaron un cuestionario de rexistro e a Escala de Capacidade de Resposta Social-2
( SRS-2).

Resultados
1510 participantes de catro grupos de idade ( n=407, 16-25 anos, n=530, 26-40
anos, n=490, 41-60 anos, e n=83, 61+ anos) uníronse a ASC-Reino Unido entre 2015
e 2018 (45 meses): 823 homes, 653 mulleres, 34 `outro' xénero/preferido non reportar,
idade media=37.0 anos, SD=13.8, rango=16-88). 1397 tiñan capacidade para dar o seu
consentimento (puntuación media SRS-2=110,9[DE]=28,8), 113 carecían de
capacidade (puntuación media SRS-2=125,6[DE]=27,3), e informáronse altas taxas de
depresión diagnosticada (37-54%) e ansiedade (43-55%) en todos os grupos de idade.
As persoas nos máis novos (16-25 anos) reportaron menores taxas de depresión (37%)
en comparación cos que tiñan entre 26 e 60 anos (52%) ( p<0,001). As taxas de
depresión no grupo de maior idade non foron significativamente diferentes (43%). Os
problemas de soño (22-29%) foron similares entre os grupos, mentres que as taxas de
diagnóstico gastrointestinal ( GI) (12-34%) aumentaron significativamente coa idade (
p<0,001). Os participantes de 26-60 anos de idade reportaron obesidade (12% e 13%)
con máis frecuencia que o grupo máis novo (5%, p<.001) pero non o grupo de maior
idade (13%). Os participantes de 26 a 40 anos (39%) e 41 a 60 anos (42%) tiñan máis
probabilidades de informar que os de 16 a 25 anos (25%) ( p=0,001; p=0,003), o 21%
dos de 16 a 25 anos estaban a estudar. A maioría das persoas viven cun familiar ou
parella: 16-25 (82%), 26-40 (62%), 41-60 (53%), 61+ (43%) e dous terzos dos adultos
informaron que pasan tempo con amigos.

Discusión
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Os índices de afeccións de saúde mental e física e as experiencias diarias dos adultos
autistas son sorprendentemente similares ao longo de toda a vida.
Estes resultados servirán de base para os estudos de investigación de cohortes
acelerados baseados en hipótese e para o desenvolvemento de apoios e intervencións
eficaces na etapa da vida.

Palabras crave: Adulto, Envellecemento, Saúde mental

Podemos predicir o Illamento Social na adolescencia usando a
avaliación do desenvolvemento aos 5 ou 6 anos de idade? Número de
póster : SAT02-50 (Paxina 305)

Autores: Masatsugu Tsujii, 101 Tokodachi, Kaidu- cho, Toyota, Xapón. Hiroyuki Ito,
Universidade de Chubu, Kasugai, Xapón

Introdución
Se un mestre de preescolar pode comprender facilmente as características de ASD
do neno, iso permitiralle iniciar apoios de desenvolvemento nas primeiras etapas da
nenez. Desenvolvemos unha nova ferramenta de detección que permite aos mestres de
preescolar comprender facilmente o estado dos nenos en idade preescolar. Mentres
estudamos o curso a longo prazo durante 10 anos no noso estudo de cohortes,
examinamos como as características de ASD dos nenos na primeira infancia
comprendidas por TASP inflúen na adaptación á escola e á saúde mental nas súas
escolas primarias e secundarias no noso estudo de cohortes.

Métodos
A mostra comprendía 3,717 participantes (1,908 nenos e 1,809 nenas) do noso
estudo de cohorte investigado anualmente durante 10 anos entre os 5-6 e os 14-15 anos
de idade. Examináronse 3 tipos de síntomas de trastornos do desenvolvemento ( TDAH,
TEA e TDC) avaliados en preescolares como predictores das traxectorias de
desenvolvemento de 4 variables de inadaptación (fracaso académico, problemas cos
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compañeiros, problemas de interiorización e problemas de externalización) durante 9
anos en escolas primarias e secundarias utilizando o modelo de crecemento latente
condicionado. Os síntomas do trastorno do desenvolvemento foron clasificados polos
mestres de preescolar usando a nosa escala orixinal, Transitional Assessment Sheet
for Preschoolers ( TASP). TASP consta de 35 ítems de 7 subescalas (hiperactividade/
impulsividad, falta de atención, interacción social, comunicación, inflexibilidad,
motricidad fina e motricidad grosa) e a súa fiabilidade e validez foron examinadas
desde varios puntos de vista (fiabilidade interna e de proba-reproba e validez factorial,
#concorrente e preditiva).
O desaxuste socio-emocional foi cualificado polos mestres da escola primaria e
secundaria usando SDQ. O logro académico foi medido co Exame de Referencia da
Norma Kyokenshiki.

Resultados
O modelo de crecemento latente condicionado mostrou os seguintes resultados:
(a) O nivel do problema dos compañeiros foi prognosticado por unha alta
hiperactividade/ impulsividad, unha pobre interacción social e unha pobre motricidad
grosa a través do impacto da hiperactividade/ impulsividad foi diminuída nos alumnos
de alto grao,
( b) O nivel do problema de interiorización predíxose por unha interacción social
deficiente, habilidades de comunicación deficientes, unha elevada inflexibilidade e
habilidades motoras grosas deficientes a través dos impactos da comunicación e a
inflexibilidade reducíronse nos alumnos de alto grao.

Discusión
Atopamos que as características de ASD, comprendidas polos mestres de preescolar
na primeira infancia usando TASP, predín o illamento social e os estados deprimidos
nas súas escolas primarias e secundarias.

Palabras crave: Avaliación, Desenvolvemento, Saúde Mental
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Problemas emocionais e de conduta entre nenos de 6 a 15 anos con
trastorno do espectro autista. Número de póster: SAT02-51 (Paxina 306)

Autores: Dalia Vė lavič ienė, Universidade Lituana de Ciencias da Saúde, Kaunas,
Lituania. Elena Bulanovaitė, Universidade Lituana de Ciencias da Saúde, Kaunas,
Lituania. Adomaitienė Virginija, Universidade Lituana de Ciencias da Saúde, Kaunas,
Lituania

Introdución
A pesar do crecente número de traballos de investigación sobre o tema do autismo, a
falta de estudos sobre o autismo nos países bálticos segue existindo.
O obxectivo do estudo foi avaliar as peculiaridades dos síntomas emocionais e
conductuales entre os nenos con trastorno do espectro autista.

Métodos
O estudo realizouse na primavera de 2018 no Hospital Universitario. Incluíuse na
mostra un total de 132 participantes de idades comprendidas entre os 6 e os 15 anos e os
11 meses: Submuestra ASD n = 33 e submuestra normativa n = 99. Os trastornos
xeneralizados do desenvolvemento foron identificados de acordo cos criterios da CIE10-AM polo psiquiatra de nenos e adolescentes. Os datos da proba de intelixencia
Wechsler Intelligence Scale for Children Third Edition ( WISC - III) a escala
completa avaliáronse retrospectivamente a partir dos rexistros médicos. O CI a escala
real oscilou entre 70 e 123 cunha media de 89,1 (DE = 13,3). A mostra normativa
recolleuse dos departamentos de atención primaria e non tiña antecedentes nin indicios
actuais de problemas psiquiátricos ou físicos. Os grupos eran homoxéneos tanto por
sexo como por idade. A Lista de Control de Conduta Infantil ( CBCL) completada por
un dos pais utilizouse para investigar os síntomas emocionais e de conduta. Para os
datos non paramétricos, a análise estatística realizouse utilizando a proba de MannWhitney. Utilizouse a proba T para os datos estatísticos, que seguiron unha distribución
normal. Os datos analizáronse utilizando a versión 21.0 de Statistical Package for
Social Sciences ( SPSS). Un valor p convencional <0,05 considerouse significativo.

Resultados
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Os nenos con TEA obtiveron unha puntuación significativamente máis alta nos oito
dominios do CBCL en comparación co grupo de control ( p<0,001). Atopamos que as
nenas do grupo de control tiñan máis ansiedade estatisticamente significativa (p=0,037),
abstinencia ( p=0,027) e síntomas internos ( p=0,012). As nenas do grupo de control, de
6 a 11 anos de idade, tiñan menos ansiedade, abstinencia e síntomas internos en
comparación coas nenas maiores (de 12 a 15 anos de idade) do mesmo grupo. As nenas
da mostra de TEA víronse significativamente máis afectadas polos síntomas
somáticos, especialmente no grupo de maior idade (12-15 anos).

Discusión
O estudo atopou que nos adolescentes con trastornos do espectro autista, a
manifestación de problemas conductuales, emocionais e sociais é maior que a dos
compañeiros sans. É importante continuar o estudo cunha mostra clínica máis grande e
sen mostra clínica que involucre a un grupo clínico sen TEA. Aínda faltan estándares
de ouro validados como ADI- R ou ADOS, polo que o trastorno do espectro autista
identificouse de acordo cos criterios da CIE-10-AM.

Palabras crave: Comportamento, Comorbilidades, Saúde mental

Estilos de mentalización en adultos con CI medio con trastornos do
espectro autista e esquizofrénico e a súa relación cos trazos autistas e
os síntomas de psicoses Número de póster: SAT02-62 (Paxina 313)

Autores: Lugo Marín Jorge, NA, Barcelona, España. Fangmeier Thomas, Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie, Uniklinikum Freiburg, Friburgo, Alemaña. Pérez
Méndez Lina, Hospital Universitario Nosa Señora de Candelaria, Santa Cruz de
Tenerife, España. Alviani Rodríguez-Franco Montserrat, Hospital Universitario Nosa
Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España. De la Fuente Porteiro Juan
Antonio, Hospital Universitario Nosa Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife,
España. Dziobek Isabel, Institut für Psychologie, Humboldt- Universität zu Berlin,
Berlín, Alemaña. Tebartz Van Elst Ludger, Clínica de Psiquiatría e Psicoterapia,
Uniklinikum Freiburg, Friburgo, Alemaña. Díez Villoria Emiliano, Universidade de
Salamanca, Salamanca, España. Canle - Bedia Ricardo, Universidade de Salamanca,
Salamanca, España
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Introdución
As persoas con trastornos do espectro autista ( TEA) e trastornos do espectro da
esquizofrenia ( TEA) teñen dificultades para comprender os estímulos sociais ambiguos,
o que demostra unha deterioración do funcionamento en comparación coa poboación
non clínica. O obxectivo do presente estudo foi explorar as diferenzas no procesamento
de información social ambigua en adultos con TEA e trastornos do espectro
esquizofrénico ( TEA), e a súa relación cos trazos autistas e psicosociais.

Métodos
Comparouse unha mostra de TEA ( n=19) cunha mostra de pacientes con TEA (
n=16) e individuos non clínicos ( n=21), nunha versión modificada da Película para a
Avaliación da Cognición Social ( MASC- R). A película para a avaliación da
cognición social ( MASC) ( Dziobek et ao., 2006) é un vídeo-tarefa de 15 minutos
desenvolta por primeira vez para avaliar a capacidade de inferir estados mentais, tales
como emocións, pensamentos e intencións. Na película, catro personaxes interactúan
entre si, mentres que algunhas preguntas en pantalla aparecen entre a narración. O
participante debe decidir entre catro alternativas, cal é a resposta "correcta": "TOM
correcto" (unha habilidade adecuada para inferir estados mentais noutros)/noutros),
"TOM excesivo" (unha tendencia a sobreinterpretar información ambigua), "TOM
reducido" (unha comprensión literal de información ambigua), "ausencia de TOM"
(unha incapacidade severa para inferir estados mentais noutros)/noutros). O presente
estudo introduce unha variación na tarefa orixinal ( MASC- R), pedindo ao suxeito que
non escolla só unha alternativa, senón que clasifique os catro en función da idoneidade
de cada un.
Resultados
"Comparado co grupo de SSD, o grupo de ASD tivo unha menor proporción de
respostas de "Teoría da Mente" (TOM) ( p 0.04)

Discusión
Mentres que a diferenza foi moito máis pronunciada co grupo non clínico ( p 0,00).
En canto aos estilos mentalizadores

Palabras crave: Cognición, Saúde mental, Social
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Procesamento sensorial e funcionamento executivo en adultos con
trastorno do espectro autista Número de póster: SAT02-64 (Paxina 314)

Autores: Michelle Kiep, KU Leuven. Autisme Expertise Centrum, Eemnes, Países
Baixos. Ilse Noens, KU Leuven, Lovaina, Bélxica

Introdución
Tanto os problemas sensoriais como as deficiencias no funcionamento executivo (
FA) poden conducir a problemas no funcionamento cotián dos adultos con TEA. Neste
estudo, esperamos atopar que os problemas sensoriais poden predicir as deficiencias na
FA. Debido a que existen diferenzas de xénero nos TEA, espérase que tamén se atopen
estas diferenzas con respecto á reactividade sensorial e a FA.

Métodos
Os auto-informes para os problemas sensoriais (usando o GSQ) e as deficiencias de
EF (usando o BRIEF-A) de 30 homes e 30 mulleres con TEA, 20 homes neurotípicos
e 24 mulleres neurotípicas foron comparados usando MANOVA. En segundo lugar,
realizáronse análise correlacionales bivariados de dúas colas para examinar a relación
entre o GSQ e o BRIEF-A. Posteriormente, incorporáronse variables relevantes nos
modelos para a análise de regresión múltiple lineal.

Resultados
Homes e mulleres con ASD reportaron máis problemas sensoriais e de EF que os
adultos neurotípicos e as mulleres con ASD reportaron a maioría dos problemas. As
mulleres con TEA só reportaron máis trastornos da regulación do comportamento que
os homes con TEA. A análise correlacional mostrou correlacións moito máis
significativas para as mulleres que para os homes con TEA. Os modelos de regresión
indicaron que a hiporeactividad á información visual explicaba a maior parte da
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varianza para as deficiencias da FA, especialmente para os homes con TEA. Para as
mulleres, a hiporeactividad propioceptiva explicou a maior parte da varianza.

Discusión
Os achados están en liña con estudos anteriores que indican que os adultos con
TEA experimentan máis problemas sensoriais que os adultos neurotípicos,
predominantemente mulleres con TEA. Talvez por tanto, os problemas sensoriais
tamén parecen estar máis relacionados coas deficiencias de EF para as mulleres con
TEA. No caso dos homes, as deficiencias de EF poderían explicarse principalmente por
unha menor conciencia da información visual. En canto ás mulleres, unha menor
conciencia do corpo parece xogar un papel máis importante.

Palabras crave: Adulto, Comportamento, Saúde mental

Mulleres con autismo: Explorando as disparidades na atención médica
e nos resultados de saúde. Número de póster: SAT02-84 (Paxina 326)

Autores: Mitzi Waltz, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, Países Baixos. Elena
Syurina, Instituto Athena, Vrije Universiteit, Amsterdam, Países Baixos

Introdución
A evidencia actual indica disparidades significativas no acceso á atención médica e
os resultados de saúde para as persoas autistas en comparación coas persoas non
autistas, incluída a redución da esperanza de vida. A nosa investigación explora as
disparidades na saúde e o coidado da saúde entre homes e mulleres con autismo, e entre
mulleres con autismo e mulleres na poboación xeral, con atención adicional aos
impactos interseccionales da identidade de xénero e a idade (maior). Estes datos
contribuirán a responder a nosa pregunta clave da investigación: como afectan o sexo
natal e a identidade de xénero ao diagnóstico, o tratamento e os resultados de saúde das
mulleres con autismo ao longo da súa vida en[país]?
Métodos
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O proxecto está a levarse a cabo en colaboración con co-investigadoras que son
mulleres no espectro autista. O proxecto comezou cun estudo de alcance que utilizou
unha extensa base de datos lonxitudinal proporcionada por máis de 1000 homes e
mulleres con autismo en[país]. Estes datos utilizaranse para mapear e comparar as vías
existentes para o diagnóstico e a atención de homes e mulleres con autismo, e para
identificar as barreiras e os facilitadores específicos para as mulleres. Tamén se estudará
o posible impacto intersectorial da idade (maior) e a identidade de xénero variante.
Examínanse tanto a atención médica relacionada co autismo (diagnóstico, intervención,
apoio) como a atención médica xeral. A través de entrevistas semiestructuradas e
grupos focales con mulleres con autismo, desenvolveremos unha visión en
profundidade dos resultados da consulta da base de datos. A análise compartida
permitirá suxerir métodos para abordar as disparidades atopadas nos servizos de saúde e
os resultados, e suxerir prácticas e políticas beneficiosas.

Resultados
Proporcionaremos os resultados preliminares da investigación que estarán
substancialmente terminados para a data da conferencia. Informaremos sobre os
resultados da nosa procura na base de datos, entrevistas e grupos focales, e análises
participativas. Tamén compartiremos as nosas experiencias de participación procesos de
investigación.

Discusión
Ata a data, houbo unha notable falta de investigación que investigue as disparidades
na saúde e o coidado da saúde que son específicas das mulleres con autismo. Estes datos
son necesarios para mellorar o alcance da asistencia sanitaria, mellorar a formación dos
profesionais sanitarios e reducir a morbilidad e a mortalidade. A nosa presentación
incluirá recomendacións sobre políticas e prácticas.

Palabras crave: Xénero, Saúde xeral, Saúde Mental

Son diferente porque teño un irmán con TEA: Un estudo cualitativo
sobre os irmáns dun neno con TEA en Lituania. Número de póster: SUN0106 (Paxina 337)
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Autores: Roteiro Buivydaite, Universidade de Oxford, Oxford, Reino Unido. Charles
Newton, Universidade de Oxford, Oxford, Reino Unido
Introdución
Introdución: A relación entre os irmáns é a relación máis duradeira entre os seres
humanos ( Beyer, 2009). Os estudos sobre irmáns son unha área amplamente
investigada ( Beyer, 2009). Con todo, aínda se sabe menos sobre a relación entre irmáns
cando un deles ten TEA e os achados existentes son mixtos ( Benderix & Sivberg,
2007, Mascha & Boucher, 2006, Orsmond & Seltzer, 2007). Obxectivos: Leste foi un
estudo novo que tiña como obxectivo analizar as experiencias dos irmáns no crecemento
cun irmán de ASD en Lituania. Especialmente, capturar os diferentes tipos de
experiencias: loitas e bendicións a través dos ollos do irmán. Tamén se consideraron a
idade, o sexo e a gravidade da CIA, que xeralmente non se consideran en estudos
anteriores.

Métodos
Métodos: Utilizamos métodos cualitativos para acceder a experiencias máis
profundas dos participantes. Utilizamos entrevistas semiestructuradas. Un total de 15
irmáns aceptaron participar, de idades comprendidas entre os 11 e os 24 anos, de 13
familias. Os datos foron transcritos e analizados usando o software NVIVO 12.
Aplicouse un marco teórico analítico fundamentado para comprender os achados.

Resultados
Resultados: Os irmáns lituanos reportaron tensión debida ás responsabilidades que
se lles deron. Os participantes estaban obrigados a coidar do seu irmán/a con TEA a
pesar da orde de nacemento (ser irmán/a menor) ou da diferenza de idade (estar
separados por 10 anos). Compartiron sobre os retos de ter un irmán con TEA, tales
como problemas de comportamento, sentirse "neno secundario", experiencias de
estigma e vergoña do seu irmán con TEA. Isto foi reportado por irmáns que tiñan un
irmán/irmá con síntomas severos de ASD. A pesar de todas as dificultades, os irmáns
reflexionaron sobre aspectos positivos como ser máis comprensivos e capaces de
soportar mellor as situacións difíciles, en comparación cos seus amigos.

Discusión
Discusión: O estudo actual resalta o impacto do TEA nas relacións dos irmáns.
Ademais, informou sobre as dinámicas familiares existentes desde o punto de vista do
irmán. Aínda que non é posible mediar a idade, o xénero ou a gravidade dos TEA dos
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irmáns, existen estratexias que poden empregarse para facilitar relacións máis positivas
entre os irmáns participantes e os irmáns dos TEA e a familia no seu conxunto.

Palabras crave: Infancia, familia, saúde mental

Lonxe do modelo médico Número de póster : SUN01-80 (Paxina 375)

Autores: Asdis Bergthorsdottir, NA, Reykjavik, Islandia

Introdución
O modelo médico da discapacidade foi o principal modelo para os psicólogos
clínicos que atenden a adultos e adolescentes autistas. O modelo social da discapacidade
e o movemento da neurodiversidad non cambiaron moito esta práctica e non parece
haber moita discusión sobre como os psicólogos deberían cambiar a súa práctica para
incorporar estes puntos de vista.

Métodos
Este é un relato persoal da xestión dun servizo psicolóxico para adultos e
adolescentes autistas mentres tentan incorporar estes novos modelos á práctica. O
servizo non é un servizo de diagnóstico, senón máis ben o que tradicionalmente se
denominou "tratamento", pero que talvez debería denominarse máis correctamente
"apoio".

Resultados
Un dos obxectivos do servizo foi permitir que as persoas autistas definan os seus
propios problemas sen a interferencia de ideas médicas preconcibidas sobre a ansiedade
ou a depresión. Por tanto, poden definir que apoio desexan sen que se defina mediante
ferramentas de cribado ou diagnóstico. A miúdo ven os seus problemas mentais como o
resultado de choques coa sociedade, que non os apoia nin os entende. Ao ter tal visión,
opóñense ao modelo médico, que ve a ansiedade e a depresión como un problema
interno. O desaprendizaje é unha parte importante do servizo onde as persoas aprenden
a recoñecer os seus límites e as demandas irrazonables que lles fai unha sociedade
neurotípica, a resistir esas demandas irrazonables e a aprender a facerse demandas
razoables a si mesmas. O obxectivo non é axudar aos autistas para imitar aos
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neurotípicos, senón poder vivir como unha persoa autista nunha sociedade neurotípica
(que oxalá algún día convértase en neurodiversa), así como tentar crear un espazo
autista seguro no que, entre outras cousas, o contacto visual sexa completamente
insignificante, a expresión facial ou a falta dela non describa os sentimentos e emocións
dos clientes e compréndanse as razóns das cancelacións.

Discusión
Os clientes, en xeral, parecen satisfeitos con este enfoque alternativo e algúns senten
que finalmente están a ser escoitados.
Con todo, este enfoque causa ata certo punto un illamento profesional para o terapeuta
que pode ser problemático, xa que a maioría dos terapeutas aínda están fortemente
influenciados polo modelo médico. Poden xurdir problemas cando o servizo está a ser
pago por un terceiro, como un servizo de rehabilitación vocacional, que esixe aos
clientes que se axusten ás normas neurotípicas.

Palabras crave: Adulto, Saúde mental

Como afecta o fenotipo máis amplo do autismo a intervencións
mediadas polos pais para nenos con autismo? (Paxina 76)

Autores: Heather Moore, Universidade de Newcastle, Newcastle Upon Tyne, Reino
Unido. Andrew Pickles, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, Londres,
Reino Unido. Sarah Wigham, Universidade de Newcastle, Newcastle Upon Tyne, Reino
Unido. Jonathan Green, Universidade de Manchester, Manchester, Reino Unido. Ann
Lle Couteur, Universidade de Newcastle, Newcastle Upon Tyne, Reino Unido. Jeremy
Parr, Newcastle Upon Tyne, Reino Unido. Pact Consortium, Manchester University,
Manchester, Reino Unido

Introdución
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O fenotipo de autismo máis amplo ( BAP) describe os trazos de limiar
subdiagnóstico do autismo que se atopan nos membros da familia das persoas autistas.
BAP inclúe dificultades na linguaxe, habilidades sociais e rixidez. As intervencións
mediadas polos pais poden beneficiar aos nenos autistas, pero moi poucas
investigacións investigaron como a PAB dos pais pode afectar os resultados. Un
pequeno estudo piloto ( n=18, Parr et ao., 2015) mostrou unha correlación negativa
significativa entre a PAB e a interacción nai-fillo despois da intervención. Este estudo
reporta unha mostra máis grande cun grupo de control para investigar como a PAB dos
pais afecta os resultados da intervención mediada polos pais.

Métodos
Os datos procedían de PACT7-11, un seguimento ( FU, mediana de 5,75 anos do
criterio de valoración do ensaio PACT (idade media = 10,5 anos, DE = 0,8)) dun ECA
de intervención de comunicación social mediada polos pais con 2-4 anos de duración
nenos autistas dun ano de idade. Family History Interview- Subject ( FHI- S) mediu a
PAB dos pais (supostamente estable) e aplicouse retrospectivamente para a análise. Os
resultados de variables de avaliación cegas e de UF tratáronse como pares
multivariados: Puntuacións comparativas de gravidade do ADOS (CSS), Medida de
Comunicación Dyadic para o Autismo ( DCMA) proporción de actos dos pais
sincrónicos coa atención do neno ( DCMA Parent Synchrony), e proporción de
iniciacións do neno DCMA co pai ( DCMA Child Initiations). Usamos a información
completa ao máximo da ecuación estrutural de verosimilitud en STATA para axustar o
valor de resultado inicial e o grupo de tratamento, logo examinou o efecto principal e
moderador do efecto do tratamento de √- transformed FHI- S en cada resultado.

Resultados
121 (80%) dos 152 participantes do ensaio (intervención PACT=59/77[77%],
Control=62/75[83%]) completaron o seguimento. Destes, as puntuacións FHI- S
estaban dispoñibles para 102 participantes (intervención PACT = 49, Control = 53).
Fortes efectos grupais sobre todos os resultados ( p<0,001) publicados (Pickles et ao.,
2016). A puntuación de FHI- S non se correlacionó co valor inicial de ADOS CSS,
DCMA Parental Synchrony ou DCMA Child Initiations. FHI- S non tivo ningún
efecto sobre o resultado ADOS CSS ou DCMA Parent Synchrony pero tivo un
efecto principal marginalmente significativo ( p = 0,079) e un efecto de moderación ( p
= 0,097) sobre as iniciacións de nenos con DCMA.

Discusión
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Nesta mostra, a PAB tivo un papel limitado nos resultados despois da intervención
mediada polos pais. A falta de achados pode ser específica ás condutas ás que se dirixe
a terapia PACT e as puntuacións relativamente baixas dos pais de PACT no FHI-S.
Necesítase máis información para entender como adaptar as intervencións aos pais, os
nenos e as contornas.

Palabras crave: Infancia, Familia, Intervención

Referencias de servizos sociais e plans de protección infantil que
involucran a nenos autistas e nenos con discapacidade intelectual no
Reino Unido Número de póster: FRI01-15 (Paxina 114)

Autores: Sarah Griffiths, Universidade de Cambridge, Cambridge, Reino Unido.
Kovacs Mariann, Douglas House, Cambridge, Reino Unido / Carrie Allison, Douglas
House, Cambridge, Reino Unido. Simon Baron- Cohen, Universidade de Cambridge,
Cambridge, Reino Unido

Introdución
Tanto o autismo como a discapacidade intelectual (DEI) aumentan o risco de
victimización por parte dos compañeiros. Existen algunhas probas de que a
identificación aumenta o risco de malos tratos por parte dos coidadores, pero está menos
claro se o autismo tamén aumenta este risco de forma independente.

O obxectivo do presente estudo é determinar se o diagnóstico de autismo e/ou a
identificación aumentan o risco dos nenos de ser remitidos aos servizos sociais e/ou de
ser obxecto dun plan de protección infantil (que se pon en marcha se hai probas de
malos tratos) no Reino Unido, utilizando datos de poboación.

Métodos
Os datos da National Pupil Database ( NPD), que inclúe información sobre todos
os nenos do sistema escolar financiado polo Estado no Reino Unido, obtivéronse do
Departamento de Educación para o ano escolar 2015-16 ( N= 7.973.400). Os números
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únicos de identificación dos alumnos utilizáronse para vincular os rexistros escolares e
os rexistros de servizos sociais que conteñen información sobre se un neno foi remitido
aos servizos sociais e se recibiu un plan de protección infantil. A información sobre os
factores demográficos (idade, xénero, etnia, lingua materna e situación socioeconómica)
tamén se extraeu do NPD. Utilizouse información de diagnóstico de necesidades
educativas especiais para identificar se cada neno tiña ou non autismo e/ou
identificación. A regresión loxística utilizouse para determinar as probabilidades de ser
derivado aos servizos sociais e recibir un plan de protección infantil dependendo do
diagnóstico de autismo e a identificación.

Resultados
Despois do axuste por variables demográficas e de identificación, o autismo
aumentou significativamente as probabilidades de ser derivado aos servizos sociais (
odds cociente = 2,83; IC do 95%: 2,78 a 2,89), pero non aumentou as probabilidades de
recibir un plan de protección infantil ( odds cociente = 0,919; IC do 95%: 0,859 a
0,983). A identificación aumentou de forma independente as probabilidades de ser
derivado aos servizos sociais ( odds cociente = 2,54; IC do 95%: 2,51 a 2,56) e de
recibir un plan de protección infantil ( odds cociente = 1,75; IC do 95%: 1,71 a 1,80).

Discusión
Despois de axustar o efecto da identificación, o autismo non aumenta o risco de
recibir un plan de protección infantil no Reino Unido, o que indica que o autismo por si
só non aumenta o risco de malos tratos. Con todo, os nenos con identificación, incluíndo
unha proporción substancial de nenos autistas, teñen un risco significativamente maior
de malos tratos. Este estudo só incluíu casos de malos tratos que foron identificados
polos servizos sociais, polo que poden subestimar o risco. Necesítase máis traballo para
entender como os servizos poden apoiar mellor ás familias con nenos con identificación
con e sen autismo para evitar os malos tratos.

Palabras crave: Familia, Discapacidade intelectual, Servizos

O diagnóstico do autismo en contextos de baixos ingresos: o caso de
América Latina e o Caribe. Número de póster: FRI01-25 (Paxina 119)
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Autores: David Saldaña, Universidade de Sevilla, Sevilla, España. Karel Guevara,
Universidade de Sevilla, Sevilla, España

Introdución
A maioría dos países de América Latina e o Caribe son considerados países de
ingresos medios e baixos polo Banco Mundial, con algunhas excepcións como Panamá,
Porto Rico ou Uruguai. A falta de instrumentos de diagnóstico estandarizados, a
excesiva dependencia da observación clínica combinada cunha formación deficiente, e o
feito de que se preste especial atención aos casos de persoas con autismo e
discapacidade intelectual e/ou deficiencia da linguaxe, son algunhas das ameazas
potenciais para a precisión e fiabilidade da información e diagnóstico nestes contextos.
O obxectivo da presente revisión é identificar 1) os métodos e procedementos máis
utilizados na rexión para o diagnóstico e a detección do autismo, tal como reflíctese na
literatura, 2) os principais obstáculos para as probas baseadas na evidencia e 3) as
diferenzas potenciais entre os países.

Métodos
Realizouse unha revisión das publicacións en español e inglés PubMed e PsycInfo
dos últimos 10 anos. Os termos de procura incluíron diagnóstico, cribado e protocolos,
comorbilidad e prevalencia, para o diagnóstico e cribado, e coñecementos e actitudes
dos pais e profesionais, para a formación potencial e os obstáculos relacionados coa
cultura. Os traballos seleccionáronse inicialmente por título e resumo, e logo por texto
completo.

Resultados
Brasil, México, Chile, Arxentina, Colombia e Xamaica son os países con maior
número de publicacións. Analizan o uso de ADOS-2, ADIR, M-Chat e CARS. Os
estudos tamén mostran unha falta de datos específicos sobre estudos de prevalencia ou
incidencia na rexión, e unha falta de conciencia e coñecemento do autismo por parte dos
profesionais e os pais. A preocupación dos pais céntrase no atraso da linguaxe nos dous
primeiros anos de vida.
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Discusión
Os altos custos da maioría das probas de diagnóstico e cribado, a falta de
capacitación de alta calidade para os profesionais e o escaso número de estudos
realizados na rexión, constitúen barreiras para o uso de prácticas baseadas na evidencia
no diagnóstico do autismo nesta rexión.

Palabras crave: Cultivo, Diagnóstico, Familia

Pechando as brechas no autismo: Implementación do espectro do
autismo en América Latina. Enquisa sobre as necesidades dos
coidadores da rede. Número de póster: FRI01-37 (Paxina 127)

Autores: Daniel Valdez, Universidade de Buenos Aires, Buenos Aires, Arxentina.
Montiel Cecilia, Universitu of Texas Rio Grande Valley, Edinburg, Estados Unidos.
Garcia Ricardo, Universidade de Chile, Santiago, Chile. Silvestre de Paula Cristiane,
Mackenzie University, São Paulo, Brazil. Garrido Gabriela, Universidade da República,
Montevideo, Uruguai. Cukier Sebastian, PANAACEA, Buenos Aires, Arxentina. Rosoli
Analia, OEI, Santo Domingo, República Dominicana. Barrios Natalia, FLENI, Buenos
Aires, Arxentina. Rattazzi Alexia, PANAACEA, Buenos Aires, Arxentina

Introdución
A infraestrutura de coñecemento, servizos e investigación de ASD en América
Latina é limitada e está desigualmente distribuída. En 2015, investigadores de América
Latina constituíron a Rede Latinoamericana do Espectro do Autismo (REAL) co fin de
levar a cabo colaboracións internacionais de investigación relacionado con ASD. O
primeiro proxecto emprendido por REAL foi a tradución, adaptación e implementación
da Enquisa de necesidades dos coidadores de nenos. O noso obxectivo central é
proporcionar unha imaxe completa das principais necesidades e desafíos que enfrontan
as familias afectadas por ASD en países REAIS co propósito de aumentar
exitosamente a conciencia, mellorar os servizos e desenvolver solucións de políticas a
longo prazo relacionadas con ASD.
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Métodos
2817 coidadores de seis países latinoamericanos completaron unha enquisa en liña
con preguntas relacionadas coa demografía familiar, as características individuais
afectadas, os encontros de servizo e as percepcións dos pais/coidadores, incluíndo o
estigma. A Enquisa difundiuse amplamente a través de redes sociais nos países REAL
durante un período de 6 meses para que os coidadores poidan completala en liña.

Resultados
11.06 % reportou ter outro membro da familia con ASD. A idade dos individuos
con TEA mostrou unha idade media de 9,06 anos. Os informes dos pais sobre as
habilidades verbais tamén mostraron un amplo espectro, desde un 19,24% de non falar,
un 17,68% de frases con máis de 4 palabras ata un 36% de uso de frases complexas.
Despois de calcular o índice de gravidade de toda a mostra, o 21,93% obtivo
puntuacións no nivel baixo, o 42,88% no nivel medio e o 35,17% no nivel medio. A
idade das primeiras preocupacións foi de 22,23 meses (DE 18,94). A idade media de
diagnóstico foi de 51,88 meses (DE 48,22). Houbo un efecto do país tanto na idade das
primeiras preocupacións como na idade do diagnóstico. Entre os que recibiron
tratamento, o tipo máis común foi a terapia do fala (63.72%), seguida pola terapia
ocupacional (44.69%) e a terapia conductual/modificación do comportamento
(39.22%). 38.69% reportou usar medicamentos.

Discusión
A avaliación das necesidades e desafíos que enfrontan as familias afectadas polos
TEA en diferentes países de América Latina é esencial para a identificación das brechas
de coñecemento, as necesidades de servizos e o estigma. Tamén é importante no
desenvolvemento de estratexias culturalmente relevantes para aumentar a conciencia
sobre o autismo, guiar a implementación de servizos clínicos e educativos exitosos e
mellorados de TEA a nivel nacional e rexional e establecer prioridades para os futuros
programas nacionais e os esforzos rexionais de colaboración en materia de
investigación.

Palabras crave: Cultura, Familia, Política
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Que pensan os pais e os profesionais acerca da intervención temperá
dos nenos con ASD? - a datos en finlandés. Número de póster: FRI01-41
(Paxina 130)

Autores: Anneli Yliherva, Psiquiatría Infantil, Universidade de Oulu, Child Language
Research Center, Universidade de Oulu, Oulu, Finlandia. Milla Rasila, Child Language
Research Center, Logopedics, Oulu, Finlandia. Hanna Ebeling, PEDEGO, Psiquiatría
Infantil, Universidade de Oulu, Clínica de Psiquiatría Infantil, Hospital Universitario de
Oulu, Oulu, Finlandia. Mika Gissler, Instituto Nacional de Saúde e Benestar THL,
Helsinqui, Universidade de Turku, Centro de Investigación de Psiquiatría Infantil,
Turku, Karolinska. Institute, Stock, Helsinqui, Finlandia.Tarja Parviainen, Asociación
Finlandesa para o Autismo e a Síndrome de Asperxer, Helsinqui, Finlandia. Pekka
Tani, Universidade de Helsinqui, Helsinqui, Finlandia. Canle- Bedia Ricardo,
Universidade de Salamanca, Salamanca, España. Álvaro Bejarano, Universidade de
Salamanca, Salamanca, España. Manuel Pousada, Instituto de Investigación de
Enfermidades Raras, ISCII, Madrid, España. Irma Moilanen, Universidade de Oulu,
Oulu, Finlandia

Introdución
Este estudo forma parte do proxecto' The Autism Spectrum Disorders in the
European Union' ( ASDEU). Un dos obxectivos deste proxecto era pescudar como
funciona a identificación, o diagnóstico e a intervención precoz en diferentes países da
UE. O presente estudo céntrase na intervención temperá e describe como é a situación
na parte setentrional de Finlandia, que poderían ser os puntos críticos, e que se debería
facer para mellorar estas accións.

Métodos
A discusión dos grupos focales tivo lugar o 13 de novembro de 2015 segundo as
instrucións de ASDEU no Hospital Universitario de Oulu, que é responsable dos
servizos médicos altamente especializados (hospitais universitarios) no distrito de
Ostrobothnia Norte. Os participantes eran a nai dun neno con ASD, líder local da
Asociación Finlandesa para o Autismo e a Síndrome de Asperxer, profesora especial na
escola, profesora especial en educación infantil temperá como así como instrutor de
rehabilitación e dous expertos (pediatra e terapeuta do fala e da linguaxe) no ASD do
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Hospital Universitario de Oulu. A discusión durou aproximadamente 1,5 horas e foi
gravada e transcrita en vídeo. Realizouse unha análise do contido e destacáronse os
temas esenciais baseados na discusión.

Resultados
Os pais e os profesionais subliñaron que un diagnóstico de TEA non garante
servizos e apoio para os nenos e as familias en comparación co diagnóstico de TEA
máis discapacidade intelectual. Ademais, a falta de coñecementos e a escaseza de
recursos na atención da saúde son riscos para obter a intervención con suficiente
antelación. Os servizos locais varían moito, e nalgúns lugares é por exemplo difícil
conseguir terapias para un neno. Baseado nos comentarios dos profesionais, aínda hai
existen certos retos debido ás actitudes cara aos TEAs. Como unha mellora, un centro
de rehabilitación para nenos con TEA e as súas familias foi unha suxerencia feita por
profesionais.

Discusión
A discusión do grupo focal revelou que a intervención temperá dos nenos con TEA
é aínda fragmentaria no norte de Finlandia, e que se necesitan máis recursos e
información sobre TEA para mellorar os servizos. O diagnóstico de TEA sen
discapacidade intelectual é complicado para a familia porque nese caso a familia non
recibe suficiente apoio e servizos para un neno. Un centro de rehabilitación para nenos
con TEA e as súas familias podería ser útil no futuro.

Palabras crave: Familia, Intervención, Profesional

Grupos psicoeducativos para adultos con afección do espectro autista
e a súa significativa outros (Prisma): un estudo de viabilidade aberto
nun contexto clínico ambulatorio Número de póster: FRI01-54 (Paxina 139)
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Autores: Tatja Hirvikoski, Karolinska Institutet, Estocolmo, Suecia. Hanna Willix,
Habilitación e Saúde, Consello do Condado de Estocolmo, Estocolmo, Suecia.
Nathaniel Hidalgo, Stockholm County Council, Estocolmo, Suecia. Caroline Byström,
Estocolmo, Suecia. Douglas Sjöwall, Karolinska Institutet, Estocolmo, Suecia. Malin
Anclair, Habilitation & Health, Stockholm County Council, Estocolmo, Suecia. Gunilla
Keith- Bodros, Habilitación e Saúde, Consello do Condado de Estocolmo, Estocolmo,
Suecia. Annika Brar, Habilitación e Saúde, Consello do Condado de Estocolmo,
Estocolmo, Suecia

Introdución
Existen poucas intervencións baseadas na evidencia para os adultos cunha afección
do espectro autista sen discapacidade intelectual ( ASC) e os seus familiares ou outras
persoas importantes. O programa Prisma inclúe grupos psicoeducativos manualizados,
deseñados para proporcionar coñecementos básicos sobre o CSA e as opcións de
intervención dispoñibles, así como para empoderar aos participantes e proporcionar un
espazo para compartir experiencias con outros similares. Este primeiro estudo avaliou a
viabilidade e os efectos preliminares do Prisma nun contexto de servizos psiquiátricos e
de discapacidade para pacientes ambulatorios.

Métodos
O programa Prisma consistiu en catro sesións de grupo de 120 minutos de débil
estrutura administradas en 12 clínicas psiquiátricas e de servizos para discapacitados
financiadas con fondos públicos en Estocolmo. Os participantes con ASC ( n=56) e os
seus seres queridos ( n=52) completaron cuestionarios auto-reportados antes e despois
do programa Prisma para avaliar os efectos preliminares, así como ao final de cada unha
das catro sesións para avaliar a satisfacción do tratamento.

Resultados
Os participantes obtiveron un coñecemento significativamente mellorado sobre o
ASC desde antes ata despois da intervención ( ASC Knowledge Quiz, efecto grande), e
melloraron o benestar medido pola Escala de Ansiedade e Depresión Hospitalaria (
HADS). Ademais, os outros membros significativos e os membros da familia
informaron dunha mellora na calidade das relacións e unha redución da carga.
Considerouse que o programa Prisma era crible e os participantes recomendarían a
intervención a outras persoas nunha situación similar. Nas avaliacións cualitativas
abertas, os participantes déronnos suxerencias para mellorar o programa Prisma, por
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exemplo, aumentando os compoñentes de intervención que ofrecen posibilidades de
participación activa.

Discusión
Os resultados desta proba de factibilidad aberta proporcionan un apoio preliminar
para unha boa factibilidad e efectos preliminares do programa Prisma. Revisamos o
contido do programa de acordo á retroalimentación dos participantes e actualmente
estamos a levar a cabo unha avaliación pragmática ensaio multicéntrico de eficacia
controlada aleatoria.

Palabras crave: Adulto, Familia, Intervención

Grupos psicoeducativos para adultos con afección do espectro autista e
a súa significativa outros (Prisma): un estudo de viabilidade aberto
nun contexto clínico ambulatorio Número de póster: FRI01-54 (Paxina 144)
Autores: Tatja Hirvikoski, Karolinska Institutet, Estocolmo, Suecia. Hanna Willix,
Habilitación e Saúde, Consello do Condado de Estocolmo, Estocolmo, Suecia.
Nathaniel Hidalgo, Stockholm County Council, Estocolmo, Suecia. Caroline Byström,
Estocolmo, Suecia. Douglas Sjöwall, Karolinska Institutet, Estocolmo, Suecia. Malin
Anclair, Habilitation & Health, Stockholm County Council, Estocolmo, Suecia. Gunilla
Keith- Bodros, Habilitación e Saúde, Consello do Condado de Estocolmo, Estocolmo,
Suecia. Annika Brar, Habilitación e Saúde, Consello do Condado de Estocolmo,
Estocolmo, Suecia

Introdución
Existen poucas intervencións baseadas na evidencia para os adultos cunha afección
do espectro autista sen discapacidade intelectual ( ASC) e os seus familiares ou outras
persoas importantes. O programa Prisma inclúe grupos psicoeducativos manualizados,
deseñados para proporcionar coñecementos básicos sobre o CSA e as opcións de
intervención dispoñibles, así como para empoderar aos participantes e proporcionar un
espazo para compartir experiencias con outros similares. Este primeiro estudo avaliou a
viabilidade e os efectos preliminares do Prisma nun contexto de servizos psiquiátricos e
de discapacidade para pacientes ambulatorios.
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Métodos
O programa Prisma consistiu en catro sesións de grupo de 120 minutos de débil
estrutura administradas en 12 clínicas psiquiátricas e de servizos para discapacitados
financiadas con fondos públicos en Estocolmo. Os participantes con ASC ( n=56) e os
seus seres queridos ( n=52) completaron cuestionarios auto-reportados antes e despois
do programa Prisma para avaliar os efectos preliminares, así como ao final de cada unha
das catro sesións para avaliar a satisfacción do tratamento.

Resultados
Os participantes obtiveron un coñecemento significativamente mellorado sobre o
ASC desde antes ata despois da intervención ( ASC Knowledge Quiz, efecto grande), e
melloraron o benestar medido pola Escala de Ansiedade e Depresión Hospitalaria (
HADS).

Ademais, os outros membros significativos e os membros da familia informaron dunha
mellora na calidade das relacións e unha redución da carga. Considerouse que o
programa Prisma era crible e os participantes recomendarían a intervención a outras
persoas nunha situación similar. Nas avaliacións cualitativas abertas, os participantes
déronnos suxerencias para mellorar o programa Prisma, por exemplo, aumentando os
compoñentes de intervención que ofrecen posibilidades de participación activa.

Discusión
Os resultados desta proba de factibilidad aberta proporcionan un apoio preliminar
para unha boa factibilidad e efectos preliminares do programa Prisma. Revisamos o
contido do programa de acordo á retroalimentación dos participantes e actualmente
estamos a levar a cabo unha avaliación pragmática ensaio multicéntrico de eficacia
controlada aleatoria.

Palabras crave: Adulto, Familia, Intervención
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Evidencia da aparición de asociacións significativas entre os trazos
autistas nos pais e os resultados do neno aos 6 meses de idade Número de
póster: SAT01-67 (Paxina 262)

Autores: Antonina Loncarevic, Universidade de Australia Occidental, South Perth,
Australia

Introdución
Varios estudos que exploran as relacións entre o Fenotipo de Autismo Máis Amplo
( BAP) nos pais e a comunicación nos seus fillos reportaron que os trazos principais do
autismo nos pais están relacionados coas dificultades de comunicación dos fillos e a
severidade do autismo. Con todo, as investigacións anteriores centráronse no estudo das
dificultades nos nenos e sabemos moi pouco sobre as dificultades nos bebés. Coa
acumulación de probas de que as intervencións temperás administradas durante a
infancia poden ser máis eficaces para reducir os síntomas do trastorno do espectro
autista ( TEA), é imperativo examinar se as relacións entre a PAB dos pais e a
comunicación co neno aparecen mesmo antes durante este período crítico da vida.

Métodos
Este estudo lonxitudinal colleitou datos de 32 irmáns menores de idade de nenos con
TEA e 45 irmáns menores de idade sen antecedentes familiares de TEA para explorar
como se relaciona a PAB dos pais cos resultados do neno durante a infancia. As
principais medidas das dificultades de comunicación dos pais e dos trazos BAP foron o
Cociente de espectro autista e a Lista de comprobación de comunicación para adultos, e
a medida de resultado do neno que avaliou o comportamento socio-emocional foi o
Cuestionario de idades e etapas: Social-emocional.

Resultados
As dificultades de comunicación dos pais, e as dificultades de comunicación das
nais e os trazos de PAB asociáronse con dificultades máis pronunciadas no
comportamento socio-emocional dos nenos aos 6 meses de idade.

Discusión
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Estes achados informan a comprensión do desenvolvemento da comunicación
temperá nos nenos e o potencial de heredabilidad dos trazos de TEA e poden ter
implicacións importantes para a vixilancia do desenvolvemento infantil. Dado que se
atoparon asociacións significativas entre os trazos autistas dos pais e o comportamento
socio-emocional do neno a partir dos 6 meses de idade, é posible que as intervencións
deban centrarse no período de desenvolvemento moi cedo. A investigación recoñeceu
que a interacción pai-fillo é un dos principais factores do ambiente temperán que afecta
os resultados do TEA. As investigacións futuras poden considerar examinar como a
interacción pai-fillo pode mediar a relación entre BAP dos pais e dificultades de
comunicación e resultados do neno. Ao examinar a relación entre os trazos parentales
como a PAB, a interacción pai-fillo e os resultados do neno, a investigación futura pode
informar a práctica clínica sobre como adaptar mellor as intervencións moi temperás
para satisfacer tanto as necesidades dos nenos como as dos seus pais.

Palabras crave: Comunicación, Familia, Infantil

A cultura é para todos! Número de póster: SAT02-13 (Paxina 283)

Autores: Catherine Morhange, Cinema- ma difference, París, Francia

Introdución
Con demasiada frecuencia, as persoas con autismo senten que simplemente non
poden ir ao cinema, ao teatro ou a un concerto. Un comentario desagradable ou unha
mirada desagradable tras un comportamento inusual (risa, pranto, movemento) son
suficientes para perseguir ás familias o suficientemente valentes como para vir a un
espectáculo, ofrecemos unha solución concreta para loitar contra esta forma de
exclusión e facer posibles as experiencias culturais compartidas.

Métodos
O esquema, que creamos en 2005, baséase en primeiro lugar e sobre todo nos
axustes humanos. No centro da nosa oferta está a información clara e amigable de todos
os interesados: público en xeral, artistas, persoal. Outra característica é a presenza de
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persoal capacitado e / ou voluntarios en todas as partes do lugar e durante todo o
espectáculo, o que permite a todos a relaxarse. En canto aos axustes técnicos, inclúense
a redución dos niveis sonoros, o desmaio gradual das luces da casa, a ausencia de
comerciais ou tráileres antes das películas, historias visuais e guías de acceso
dispoñibles para o público de antemán. Para facilitar as saídas familiares, os
espectáculos teñen lugar as fins de semana.

Resultados
Desde 2005, puidemos demostrar que é posible que as persoas con e sen autismo
compartan eventos culturais xuntos, e que todos se benefician diso de forma
sorprendentemente convincente e dos seus títulos: a maioría das persoas con autismo
que asisten a un espectáculo nunca estiveran antes nunha sala de concertos, nun teatro
ou mesmo nun cinema. Ou se o fixesen, non poderían quedar. O noso esquema
permítelles familiarizarse gradualmente cos códigos e regras dun espazo cultural. Os
nosos espectáculos son agradables para todos e contribúen a cambiar a actitude da xente
común cara ás persoas con autismo. 2.150 espectáculos en 63 lugares de todo o país.
Foron atendidos por 146.000 persoas, das cales o 60% eran público en xeral.

Discusión
Para que o proxecto funcione e dure, as sedes non só deben organizar unha
formación adecuada do persoal, senón tamén recibir axuda e acompañamento de
expertos. Por último, pero non por iso menos importante, é esencial subliñar que a
promoción e o desenvolvemento da inclusión cultural a gran escala requirirán tanto un
aumento da sensibilización do público en xeral como un forte compromiso público e
político.

Palabras crave: Cultura, Familia, Inclusión

Actividades sociais para novos Número de póster: SAT02-16 (Paxina 285)
Autores: Giselle Pisani, Asociación de pais de autismo de Malta, Attard, Malta
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Introdución
Os trastornos do espectro autista son fundamentais e consistentes coa comunicación
social e a presenza de patróns restritivos de intereses ou actividades de comportamento
(Kiss et ao, 2017). Os mozos con TEA tenden a pasar tempo a soas nunha
computadora navegando. Aínda que isto pode ter un impacto positivo no coñecemento
dos mozos, o tempo excesivo en casa fronte á pantalla pode ser prexudicial para o
desenvolvemento das habilidades sociais. De feito, nun estudo realizado por Wesby C
(2018), concluíuse que os mozos do espectro tenden a ter unha taxa moi alta de uso de
medios solitarios baseados na pantalla, como os videoxogos e a televisión, cunha taxa
notablemente máis baixa de uso dos medios interactivos sociais. En vista desta
situación, a Asociación de Pais de Autismo de Malta embarcouse nun proxecto
organizando un grupo de mozos para romper esta barreira. Este proxecto proporcionou
aos participantes unha porta de entrada para integrarse na comunidade e unha
oportunidade para practicar a interacción social nunha contorna segura.

Métodos
Distribuíuse un cuestionario aos pais para avaliar a eficacia do grupo. Tamén se
entregaron cuestionarios aos pais de adolescentes do espectro que non asisten ao grupo
social.

Resultados
Os resultados preliminares han dado unha resposta positiva.

Discusión
Este grupo axudou a preparar aos mozos para que se involucrasen de maneira
significativa nas súas comunidades. O grupo demostrou que apoia a estes mozos dados
os resultados decepciónante para os mozos baixo a etiqueta de educación especial de
autismo.

Palabras crave: Vida Emocional, Familia, Inclusión
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Neurodiversidad - actitude cara ao autismo como ferramenta para
protexer a saúde mental. Estudo de díadas: adolescentes con espectro
autista e nais Número de póster: SAT02-39 (Paxina 299)

Autores: Kinga Ferenc, SWPS Universidade de Ciencias Sociais e Humanidades,
Varsovia, Polonia

Introdución
O benestar psicolóxico das persoas cunha afección do espectro autista ( ASC) é
unha área pouca estudada. O 70-80% das persoas con ASC teñen problemas de saúde
mental e non coñecemos nin as causas nin as opcións terapéuticas efectivas. Os estudos
demostran que a actitude cara á propia discapacidade é un factor importante que inflúe
na calidade de vida e a saúde mental das persoas con discapacidade. Tamén a actitude
positiva cara ao diagnóstico do neno inflúe na calidade de vida dos pais. O propósito do
noso estudo foi probar a asociación de diferentes actitudes cara ao autismo -desde a
neurodiversidad ata a actitude médica- co benestar psicolóxico dun adolescente con
autismo e as súas nais.

Métodos
A mostra estaba formada por díadas: 20 adolescentes con diagnóstico de CEA e 20
nais. Os participantes participaron en dúas sesións no laboratorio de investigación para
competir no estudo. Para avaliar a actitude cara ao autismo, deseñamos a Actitude cara á
Escala de Autismo ( Attitude Towards Autism Scale). O nivel de depresión e autoestima
en adolescentes foi medido polo CDI-2. O benestar psicolóxico das nais mediuse por:
DASS-21- ansiedade, tensión e depresión, CBI-2- carga do coidador, SWLSsatisfacción coa vida. Os síntomas do autismo controláronse con ADOS e a intelixencia
dos adolescentes controlouse coa escala de Wechsler.

Resultados
Os resultados mostran asociacións da actitude da nai cara á neurodiversidad cun
menor nivel de tensión, depresión, ansiedade, carga para o coidador, así como un maior
nivel de satisfacción coa vida. Para os adolescentes con actitude de neurodiversidad
ASC asociouse cunha menor autoestima. Actitudes cara ao autismo reportado polos pais
e polo neno estaban fortemente correlacionados. Con todo, o nivel de depresión dos
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adolescentes con ASC foi máis baixo en comparación coa avaliación do nivel de
depresión realizada polas nais.

Discusión
A actitude positiva cara ao autismo parece ter vantaxes para o benestar da nai. Os
resultados non mostran a mesma asociación nos adolescentes. Pero a conexión da
actitude de neurodiversidad dos adolescentes cunha menor autoestima pode ser tamén
un signo de compensación dos seus propios problemas psicolóxicos. A actitude cara ao
autismo parece estar moldeada nunha familia, xa que as actitudes son similares para a
nai e para o neno. A conexión da actitude cara ao autismo coa saúde mental podería ser
un factor novo ao considerar a calidade de vida das persoas autistas. Centrarse na
actitude podería ser útil para futuras intervencións de saúde mental de adolescentes e
adultos con CSA.

Palabras crave: Familia, Saúde mental, Calidade de vida

Estado de epilepsia eléctrica durante o soño ( ESES): Un informe de
caso e experiencia familiar Número de póster: SAT02-65 (Paxina 314)

Autores: Lorena Koštić, Osnovna skola 22. lipnja, Sisak, Sisak, Croatia

Introdución
A epilepsia é unha das afeccións comórbidas dos trastornos do espectro autista e
caracterízase como trastorno cerebral por unha predisposición duradeira a xerar
convulsións non provocadas que se repiten durante vinte e catro horas. As
investigacións indican que afecta ao 5-40% da poboación de persoas con trastornos do
espectro autista ( TEA). Os médicos buscan lecturas de electroencefalograma atípico (
aeEEG) para informar o diagnóstico. A práctica mostra que o EEG aplícase
principalmente durante o soño ás persoas con ( ASD). Esta é a mellor maneira de
recoñecer os patróns continuos de picos e ondas durante o soño de ondas lentas (
CSWS) e chámase estado eléctrico epiléptico durante o soño ( ESES). Algúns
investigadores indican que afecta ao 0,2-0,5% da epilepsia infantil (cuxa prevalencia é
do 0,5-1% de toda a epilepsia). Diferentes tipos de convulsións prodúcense cando se ten
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ESES (ausencia, parcial, mioclónica, tónico- clónica,...) e altera o funcionamento
neuropsicolóxico das persoas afectadas. Esta rara condición, afecta non só á persoa co
status senón tamén á súa familia. Por tanto, os obxectivos desta investigación foron
examinar o cambio na sintomatoloxía dos TEA e como afecta a calidade de vida da
familia.

Métodos
Este artigo informa sobre un caso dunha nena de 13 anos con TEA con ESES que
levou a cabo en xaneiro de 2019. Os datos recompiláronse mediante triangulación. Isto
significa que se utilizou máis dun método para recompilar datos. En canto ao obxectivo
de examinar o cambio da sintomatoloxía, recolleuse a monitoraxe de varios expertos
comparados o tempo antes e despois de ESES co fin de entender os cambios
neuropsicolóxicos e utilizouse a proba de "Avaliación das habilidades básicas de
linguaxe e aprendizaxe" para a avaliación das habilidades despois de que ESES foi
desenvolto. En canto ao exame do seu efecto na vida familiar, entrevistouse á nai
mediante entrevistas semiestructuradas.

Resultados
A epilepsia desenvolveuse aos 10 anos de idade, pero o ESES foi diagnosticado por
primeira vez despois de tres anos. Os datos mostran cambios no comportamento, a
comunicación, as capacidades intelectuais, motoras e lingüísticas. Debido ás
convulsións moi frecuentes durante o día e a noite, moitas actividades familiares
trasládanse á contorna familiar. A familia sente apoiada polos médicos clínicos, pero en
canto ao diagnóstico e tratamento, os resultados indican un apoio de atraso. Os
resultados confirman as dificultades que enfrontan os nenos e as súas familias con
enfermidades raras.

Discusión
Este estudo salienta a importancia do traballo médico e terapéutico dos nenos con
ESES.

Palabras crave: Epilepsia, Familia, Problemas de soño
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Efecto do apoio social na calidade de vida dos pais de nenos con TEA
en Alxeria Número de póster : SUN01-01 (Paxina 334)

Autores: Asma Achachera Smahi, Universidade de Tlemcen e asociación de trastornos
do espectro autista, Tlemcen, Alxeria. Sarah Bendiouis, Université de Tlemcen,
Tlemcen, Alxeria. Mouna Bendiouis, Université de Tlemcen, Tlemcen, Alxeria. Fatima
Borsali, Université de Tlemcen, Tlemcen, Algeria. Amine Hamhami, Université de
Tlemcen, Tlemcen, Algeria

Introdución
O Trastorno do Espectro Autista é unha síndrome que require un compromiso total
dos pais cos seus fillos afectados, esta situación pode ter repercusións en varias áreas da
calidade de vida dos pais ( CdV): benestar emocional, relacións sociais, tempo libre e
afeccións,...etc. Estas áreas da CdV poden ser influenciadas por factores que poden
melloralas ou degradalas entre estes factores: apoio familiar e profesional. Entón, cal é o
nivel de impacto do TEA dun neno na calidade de vida xeral ( CdV), a vida emocional
e de adaptación dos seus pais? Poden os apoios familiares e profesionais influír na
calidade de vida e no benestar emocional e organizativo dos pais alxerinos cun neno con
ASD?

Métodos
Este estudo levou a cabo en Alxeria cunha mostra de 47 pais de nenos con TEA que
cumprimentaron dous cuestionarios: o primeiro é o PAR - QOL (calidade de vida dos
pais) (" Raysse", 2011) que avalía as consecuencias dos trastornos infantís sobre a
calidade de vida xeral dos pais, a vida emocional e a adaptación dos pais, e o segundo
cuestionario é a escala de apoio social de Lacharité, Moreau, M.- L., & Moreau, J
(1999). Ambos os cuestionarios son adaptados ao medio ambiente alxerino por nós.

Resultados
Os nosos resultados indican que os pais de nenos con TEA senten que o seu QOL é
moderada. O apoio social inflúe na calidade de vida dos pais ,o benestar emocional e a
vida adaptativa dos pais, o apoio profesional inflúe na calidade de vida dos pais 'A
calidade de vida e o seu benestar emocional pero o número de fontes de apoio que se
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proporcionan ás familias de nenos con TEA non ten relación coa calidade de vida dos
pais e os seus dous dominios emocionais e adaptativos.

Discusión
Os resultados sobre o nivel de impacto do autismo na calidade de vida dos pais son
consistentes cos estudos de Raysse (2011) e Grimm- Astruc (2010). Os resultados
relativos para o efecto do apoio social na calidade de vida dos pais de nenos con
autismo son consistentes coa investigación internacional que demostrou que este factor
está fortemente relacionado co benestar dos pais ( Khanna, & Ao, 2011), reduce o seu
nivel de tensión ( Samadi, McConkey, 2014) promove o optimismo das nais ( Ekas,
Lickenbrock e Whitman2010) e #predicir unha boa calidade de vida familiar ( Cappe &
Ao, 2017). Estes resultados permítennos deducir que os pais de nenos con TEA
necesitan ambas as formas de apoio para beneficiarse dunha vida máis ou menos
adecuada.

Palabras crave: Familia, Calidade de vida, Social

Programa Familiar: medindo o impacto da participación no apoio
familiar de pais a pais reunións (FSM) Número de póster : SUN01-03 (Paxina
335)

Autores: Natalia Barrios, Brincar por un Autismo Feliz, Buenos Aires, Arxentina.
Trasfogueiro Carina, Brincar por un Autismo Feliz, Buenos Aires, Arxentina. Ysrraelit
Maria Celica, Brincar por un Autismo Feliz, Buenos Aires, Arxentina. Gotelli Mariña,
Brincar por un autismo feliz, Buenos Aires, Arxentina

Introdución
A primeira Reunión de Apoio Familiar de Pais a Pais (FSM) da Fundación Brincar
comezou en 2011, con só 8 participantes. O grupo foi atendido por nais e avoas de
persoas con TEA, con reunións mensuais para tratar diferentes aspectos do autismo e o
seu impacto nas familias, e desde entón expandíronse significativamente, con
actualmente 10 grupos e 495 participantes. O obxectivo deste proxecto é avaliar o
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impacto e o nivel de satisfacción das familias das persoas con TEA que asisten aos
FSM da Fundación Brincar de Arxentina.

Métodos
Utilizouse un estudo transversal. Enviouse unha enquisa a todos os participantes dos
Estados Federados de Micronesia con respostas automáticas. Tamén se incluíu aos
participantes que xa non asistían. Implementouse unha configuración de resposta
anónima, así como a codificación de datos para evitar a repetición de respostas.

Resultados
As enquisas enviáronse por correo electrónico a 495 participantes dos Estados
Federados de Micronesia. A idade media dos participantes é de 48,5 anos. Un total de
71,4% son nais ou pais de nenos con TEA, mentres que 27,4% son avoas/pais e 1,7%
tías/tíos. A idade media do membro da familia con TEA é de 8,4 anos. En canto ao
impacto, o 70% indicou un nivel moi positivo, o 60% mellorou a súa relación familiar e
a maioría mencionou que a participación nos Estados Federados de Micronesia
mellorou a súa inclusión social. Un total do 97,8% seguirá asistindo, e o 100%
recomenda FSM a outras familias que se enfrontan a situacións similares.

Discusión
Criar a un neno con autismo pode ser un desafío para os pais e os membros da
familia en xeral. Isto reporta maiores niveis de tensións que os pais de nenos cun
desenvolvemento típico ou con outros trastornos do desenvolvemento.
Os estudos tamén indicaron máis casos de depresión e unha menor calidade de vida en
comparación cos pais con outras dificultades de desenvolvemento, discapacidade física
ou enfermidades crónicas. O nivel de tensión está asociado coa intervención sobre o seu
fillo, a súa calidade de vida durante a intervención e a da familia en xeral. As reunións
de apoio familiar de pais a pais parecen mellorar a inclusión social, reducir a
estigmatización e a discriminación mellorar o acceso aos recursos sanitarios e
educativos. A asistencia mensual dos Estados Federados de Micronesia tivo un impacto
moi significativo na vida persoal e familiar, así como na relación do membro da familia
co autismo, na maioría dos casos. Por tanto, consideramos aos Estados Federados de
Micronesia como unha intervención válida para as familias de persoas con TEA, así
como un recurso accesible nun país de baixos ingresos como Arxentina.

Palabras crave: Familia, Organización, Autodefensa
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Servizos de detección temperá, diagnóstico e intervención para nenos
pequenos con autismo Trastorno do espectro en toda Europa:
Perspectivas familiares e profesionais Número de póster : SUN01-05 (Paxina
336)

Autores: Álvaro Bejarano, Universidade de Salamanca, Salamanca, España. CanleBedia Ricardo, Universidade de Salamanca, Salamanca, España. Magán- Maganto
María, Universidade de Salamanca, Salamanca, España. Fernández-Álvarez Clara,
Universidade de Salamanca, Salamanca, España. Cilleros-Martín Mª Vitoria,
Universidade de Salamanca, Salamanca, España. Sánchez-Gómez Mª Cruz,
Universidade de Salamanca, Salamanca, España. García-Primo Patricia, Universidade
Johannes Kepler, Linz, Austria. Sweeney Mary Rose, Escola de Enfermería e Ciencias
Humanas, Dublín, Irlanda. Andrew Boilson, Dublin City University, Dublín, Irlanda.
García-Pérez Lida, Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS), San
Cristóbal de la Laguna, España. Herbert Roeyers, Gent, Bélxica. Van Der Paelt Sara,
Universidade de Gante, Gante, Bélxica. Diana Schendel, Universidade de Aarhus,
Aarhus, Dinamarca. Warberg Christine, Universidade de Aarhus, Aarhus, Dinamarca.
Cramer Susanne, Universidade de Aarhus, Aarhus, Dinamarca. Narzisi Antonio,
Universidade de Pisa, Pisa, Italia. Muratori Filippo, Universidade de Pisa, Pisa, Italia.
Maria Luisa Scattoni, Servizo de Coordinación e Apoio á Investigación, Istituto
Superiore dei Sanità, Roma, Italia. Irma Moilanen, Universidade de Oulu, Oulu,
Finlandia. Anneli Yliherva, Psiquiatría Infantil, Universidade de Oulu, Child Language
Research Center, Universidade de Oulu, Oulu, Finlandia. Evald Saemundsen, Centro
Estatal de Diagnóstico e Asesoramento, Kópavogur, Islandia. Jónsdóttir Sigrídur Lóa,
Centro Estatal de Diagnóstico e Asesoramento, Kópavogur, Islandia. Magdalena
Budisteanu, ' Victor Babes' Instituto Nacional de Patoloxía, Bucarest, Rumania.
Arghir Aurora, Victor Babes - Instituto Nacional de Patoloxía, Bucarest, Rumania.
Mihaela Papuc Sorina, Victor Babes - Instituto Nacional de Patoloxía, Bucarest,
Rumania. Astrid Vicente, Instituto Nacional de Saúde PhD Ricardo Jorge, Lisboa,
Portugal. Celia Racha, Instituto Nacional de Saúde PhD Ricardo Jorge, Lisboa,
Portugal. Bernadette Rogé, Universidade de Toulouse 2, Toulouse, Francia Quentin
Guillon, Universidade de Toulouse 2, Toulouse, Francia. Baduel Sophie, Universidade
de Toulouse Jean- Jaurès, Toulouse, Francia. Kafka Johanna Xenia, Universidade de
Medicina de Viena, Viena, Austria. Luise Poustka, Universidade de Medicina de Viena,
Viena, Austria. Kothgassner Oswald, Centro Médico Universitario de Göttingen,
Viena, Austria. Rafal Kawa, Universidade de Varsovia, Varsovia, Polonia. Pisula,
Ewa, Universidade de Varsovia, Varsovia, Polonia. Sellers Tracey, National Autistic
Society, Londres, Reino Unido. Manuel Pousada, Instituto de Investigación de
Enfermidades Raras, ISCII, Madrid, España
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Introdución
As perspectivas dos pais e os profesionais cara á detección e o diagnóstico do
trastorno do espectro autista ( TEA) xogan un papel fundamental para guiar a mellora
dos servizos, pero ambos os puntos de vista de cando en cando consideráronse
conxuntamente. O obxectivo deste estudo é entender as opinións da comunidade autista
(familias e profesionais) sobre a detección, diagnóstico e servizos de intervención
temperá para nenos pequenos con ASD.

Métodos
No marco da rede ASDEU ( Autism Spectrum Disorders in the European
Union) levaron a cabo vinte grupos focales en 10 países europeos, o que conduciu ao
desenvolvemento de dúas enquisas independentes que se distribuíron en liña entre as
familias cun neno con TEA e profesionais que informaron traballar ou traballar coa
mesma poboación no mesmo período de tempo ou en anos recentes ( N = 2.032).
Preguntas dirixidas a recoller datos específicos sobre a detección, diagnóstico e
intervención de nenos pequenos con TEA (nivel de satisfacción, idade de acceso, etc.).
Realizáronse análise de regresión multinomial para comparar grupos familiares e
profesionais.

Resultados
En xeral, o 60.2% dos enquisados reportaron satisfacción positiva cos servizos de
detección, diagnóstico e intervención, aínda que os pais puntuaron significativamente
máis negativamente (4.64) que os profesionais (4.94). As familias reportaron idades
máis altas para os seus fillos no momento da detección e, en consecuencia, do acceso
aos servizos de diagnóstico, en comparación cos profesionais. As rexións europeas con
menor ingreso per cápita reportaron atrasos máis frecuentes no acceso aos servizos, e
niveis de satisfacción máis baixos que as rexións cun maior nivel de satisfacción.

Discusión
Aínda que, en xeral, as familias e os profesionais expresan satisfacción cos servizos
de detección, diagnóstico e intervención para os nenos con TEA nas súas comunidades,
observáronse diferenzas entre grupos. As familias informaron que os profesionais deben
ter en conta as súas preocupacións e darlles a oportunidade de participar activamente en
todo o proceso de detección, diagnóstico e intervención. A maior satisfacción das
familias e os profesionais asociouse cunha menor idade de detección e diagnóstico,
apoiando o obxectivo de implementar programas de detección e iniciar a intervención
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tan pronto como sexa posible. Políticas de servizo e investigación futura debe centrarse
en reducir os atrasos no acceso aos servizos, potencialmente con programas específicos
de detección temperá, e promover unha colaboración máis estreita entre os profesionais
e as familias para mellorar a satisfacción e o benestar das familias e os nenos.

Palabras crave: Familia, Profesional, Servizos

Son Diferente Porque Hei ASD Sibling: Un Estudo Cualitativo en
Siblings de ASD Neno En Lituania. Número de cartel : SOL01-06 (Paxina
337)

Autores: Roteiro Buivydaite, Universidade de Oxford, Oxford, Reino Unido. Charles
Newton, Universidade de Oxford, Oxford, Reino Unido.

Introdución
Introdución: A relación entre o siblings é a relación duradeira máis longa entre
humanos ( Beyer, 2009). Sibling Os estudos son área investigada cumpridamente (
Beyer, 2009). Aínda así, hai menos aínda sabido sobre a relación entre siblings cando
un Deles ha ASD e os achados de existir están mesturados ( Benderix& Sivberg,
2007, Mascha & Boucher, 2006, Orsmond & Seltzer, 2007). Obxectivos: Isto era un
estudionovel que apuntado para mirar no siblings' experiencias en crecer arriba con
ASD sibling en Lituania. Especialmente, para capturar os tipos diferentes de
experiencias : loitas e bendicións a través dos ollos ao sibling. Nós idade considerada
tamén, xénero e ASD severidade que é normalmente non considerado en estudos
anteriores.

Métodos
Métodos: utilizamos métodos cualitativos para acceder máis indepth as
experiencias da participante é. Utilizamos semi-estruturou entrevistas. Total de 15
siblings apalabrado participa, gama de idade de 11-24 anos, de 13 familias. O dato era
que transcrito e analizou utilizar NVIVO 12 software. Aplicamos grounded teoría
marco analítico para entender os achados.
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Resultados
Resultados: lituano siblings tensión informada debido ás responsabilidades dadas a
eles. Os participantes estiveron obrigados para coidar do seu ASD sibling a pesar da
orde de nacemento (sendo máis nova sibling) ou diferenza de idade (ser 10 anos
aparte). Compartiron sobre retos de habendo ASD sibling como problemas
conductistas de ASD, sentindo “neno secundario”, experiencias de estigma e vergoña
da súa ASD sibling. Isto estivo informado por siblings quen tivo irmá/de irmán con
síntomas severos de ASD. A pesar de de todas as dificultades siblings reflectidos nos
aspectos positivos gustan ser máis comprensivos e capaces de soportar mellores nas
situacións desafiantes compararon aos seus amigos.

Discusión
Discusión: O estudo actual destacou o impacto de ASD en sibling relacións.
Ademais , informe aproximadamente existindo dinámica familiar do sibling punto de
vista . Mentres non é posible de mediar sibling idade, xénero ou severidade de ASD,
hai estratexias. Aquilo pode ser empregado para facilitar relacións máis positivas entre
sibling participantes e ASD sibling e familiares globalmente .

Palabras crave: Nenez, Familia, saúde Mental

Co- parenting Entre pais de nenos con Desorde de Espectro do
Autismo: Unha sistemático. Revisión da literatura Número de cartel:
SOL01-12 (paxina 341)

Autores: Naomi Downes, Université Paris Descartes - Laboratoire de
Psychopathologie et Processus de Santé (LPPS - EA4057), París, Francia

Introdución
A procura entre a poboación xeral ha mostrado que unha calidade alta coparenting a relación é un factor importante para o desenvolvemento do neno e a relación
do par. Aínda, empírico Estudos no campo do autismo maioritariamente centrou na
relación romántica do par. Así, é importante de ir allende a relación romántica e
entender o co- parenting relación como concepto separado no ámbito de autismo ,
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especialmente tan pais dun neno con ASD está afrontado nunha base diaria con moi
diferente e máis estresando parenting demandas. O obxectivo deste estudo era para
ser a primeira revisión sistemática para identificar os factores asociaron Con coparenting un neno con ASD..

Métodos
Esta revisión sistemática estivo conducida segundo o PRISMA declaración. A
procura pertinente era screened para conservar artigos cuantitativos e cualitativos en
lingua inglesa ou francesa . Debido a unha confusión segura na literatura respecto dos
conceptos de co- parenting e a relación romántica do par, os estudos estiveron
seleccionados se houberon polo menos uno valoración concreta de co- parenting ou
un das súas dimensións. En xeral, doce bases de datos Estivo buscado e nove artigos
coñeceron os criterios para inclusión despois de que exploración.

Resultados
Esta revisión destaca o número limitado dos estudos que centran en co- parenting no
ámbito de autismo así como as súas metodoloxías heteroxéneas. A pesar destes
límites, os achados suxiren aqueles factores seguros como tensión parental,
satisfacción coa división de childcare-traballo relacionado, e severidade de síntoma
do autismo está relacionada a co- parenting un neno con desorde de espectro do
autismo.

Discusión
Este estudo salienta a necesidade para procura máis afastada para avaliar os factores de
risco e protección relacionaron a co- parenting un neno con ASD, así como como o
co- parenting a relación afecta o Neno con ASD durante etapas diferentes de
desenvolvemento . Os investigadores futuros están aconsellados para utilizar
terminoloxía compatible, medidas, e incluír dato de cada pai na análise. Tal procura
apoiaría practicantes no seu traballo no co- parenting relación, o cal finalmente
podería probar para ter un efecto beneficioso na súa relación romántica dada a ligazón
bidireccional entre estes dous constrúe. Ademais, os pais poden ser máis dispostos de
traballar con practicantes no seu co- parenting relación nun primeiro caso máis que
as súas dificultades maritales.
Palabras crave: Familiar
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MindfulTEA. Un concreto Mindfulness programa baseado para
persoas con ASD, os seus pais E apoio proffesionals Número de cartel :
SOL01-18 (Paxina 344)

Autores: Helena Gandía, Confederación Autismo FESPAU. Universidade Autónoma
de Madrid, Madrid, España. Marian González, Centro Saldo de & Psicoloxía
Mindfulness. Universidade Europea do Atlántico, Santander, España. Mónica Valero,
Volando Cometas. Universidade Jaume I de Castelló, Bétera, España. Almudena
Vázquez, Mindfulness Badaxoz, Badaxoz, España. María José Navarro, Ahora Yo,
Valdepeñas, España. Jose Manuel Delvalle, Psiqueon., Huelva, España. Jorge García,
SerAyurveda, Valladolid, España. Javier González, Centro Saldo de & Psicoloxía
Mindfulness, Santander, España. Carmen Nieto, Universidade Autónoma de Madrid,
Madrid, España

Introdución
Hai tres aspectos principais na literatura sobre wellbeing en persoas con Desordes
de Espectro do Autismo ( ASD) e as súas familias e profesionais de apoio: a presenza
de problemas de comportamento e o seu impacto en persoas con ASD e as súas
familias ( Lecavalier et ao ., 2006), niveis altos de tensións , ansia e depresión entre
familias ( Hayes, & Watson, 2013, Olsson, & Hwang, 2001) e niveis altos de
profesionais burnout ( Zarafshan et ao ., 2013). Deste xeito, un emerxendo a liña é a
implementación de Mindfulness Baseou Intervencións ( MBI) cal asomou eficaz de
reducir ansia, depresión, rumination e comportamento agresivo en persoas con ASD
(Singh et ao ., 2011, Spek et ao ., 2013) así como reducindo tensión e aumentando a
percepción de aspectos positivos de caregiving e satisfacción con parenting
destrezas nos seus pais ( Ferraoli & Harris, 2013, Kowalkoski, 2012, Singh, 2014,
Singh et ao ., 2006). Aínda así, hai algúns importantes sinala cales non foron considera:
1) hai non MBI o conxunto aplicou a persoas con autismo que funciona baixo, 2)
MBI non considera aspectos de Self a compaixón mesmo dura foi asomado para ser
importante nesta poboación ( Neff, & Faso, 2015) e 3) non hai ningún estudo
aproximadamente efectividade de MBI en redución de profesional burnout de
traballadores quen apoian persoas con ASD..

Métodos
Deseñamos e implementou un concreto MBI protocolo para persoas con ASD e as
súas familias e profesionais de apoio con catro innovacións: 1) un principal Self220

compoñente de Compaixón para pais, 2) consideración de Fenotipo de Autismo Ancho
posible en pais, 3) un concretos deseñados para persoas con autismo que funciona
baixo e 4) implementación de profesionais de apoio. A intervención está a ser levada
fóra con 100 pais, 50 profesionais e 25 adultos con que funcionan baixos ASD. Isto é
un pre-estudo de poste. FFMQ, SCS, PSI- SF, HADS, MBI, PROQL, COCHES e
BPI está a ser administrou.

Resultados
Esperamos asomar evidencia da relación entre Self Compaixón e Problemas de
Comportamento así como para descubrir os efectos dunha 8 semana MBI protocolo en
pais, profesionais e persoas con funcionamento baixo ASD.

Discusión
MBI Asomou a efectividade en campos diferentes narrou con persoal wellbeing en
persoas con ASD e as súas familias. Queremos proporcionar unha contribución nova
na adaptación destas clases de programas á característica concreta de persoas con
ASD e as súas familias e profesionais de apoio para aumentar o seu persoal
wellbeing.

Palabras crave: Vida Emocional, Familia, Tensión

A 'Calidade de Vida' enfoque para cambiar a forma en que apoien aos
mozos con autismo e as súas familias: resultados dunha escola
especializada Número cartel: SUN01-22 (Paxina 346)

Autores: Kiran Hingorani, Park School Swalcliffe, Banbury, Reino Unido. Paul
Catherall, Park School Swalcliffe, Banbury, Reino Unido

Introdución
X é un día e embarque escola especializada para os nenos, con idades entre 10 e 19
que están no espectro do autismo. A escola quería determinar se o estudante e a familia
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Calidade de Vida da Información ( CdV) podería contribuír a mellorar os resultados dos
estudantes e para guiar o apoio que presta ás súas familias.

Métodos
Os conxuntos de datos das versións dos pais e de auto-reporte da Calidade de Vida
no autismo ( QoLA) cuestionario ( Eapen, 2014) recolléronse en tres ocasiones máis
dun ano escolar. O QoLA ten dous partes. Parte A proporciona información sobre
diversos aspectos dos estudantes e a calidade de vida dos pais, tales como o seu,
benestar psicolóxico e emocional física.
Parte B de datos revela que as características dos seus fillos autistas (por exemplo,
ansiedade, problemas sensoriais, comportamento) os pais están a atopar máis
problemática, que pode ser comparado cos estudantes propios puntos de vista sobre isto.

Resultados
A análise dos datos da Parte Ao longo do tempo revelou que, como grupo, os
estudantes ( n = 30) mantén sentimentos positivos acerca do seu, o benestar psicolóxico
e emocional física. respostas dos pais ( n = 17) mostraron moito máis variabilidade,
pero a maioría informaron de melloras no tempo, en termos de sensación máis feliz,
menos tenso e máis satisfeitos coa súa vida familiar. análise dos datos da Parte B
identificáronse algunhas discrepancias notables en como os estudantes perciben os
aspectos do seu autismo en comparación cos seus pais. Por exemplo, o 83% dos pais
considera a independencia nas tarefas da vida diaria como moi problemática en
comparación con só o 17% dos estudantes. Outras discrepancias estaban relacionados
con problemas sensoriais e controlar a ansiedade.

Discusión
Información da calidade de vida axudou á escola para re- conceptualizar e cambiar
a forma en que planea resultados para os estudantes e a forma en que ofrece apoio aos
estudantes families.Individual datos QoLA utilizouse para establecer metas máis
significativas e persoalmente relevantes para eles nas áreas da comunicación , a
autogestión e a independencia. datos do grupo dos pais identificou que aspectos do
autismo que perciben como máis problemático e isto levou á precisión
apoio específico para eles en termos de manexo da ansiedade, tratar con problemas
sensoriais e o desenvolvemento da independencia nas actividades da vida diaria. A
escola desenvolveu unha rede para compartir o seu marco da calidade de vida con outras
escolas que están interesados en tomar un enfoque de calidade de vida ao seu traballo.
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Palabras crave: Educación, Familia, Calidade de vida

Atlass - unha mentalidade de redución de tensión para o persoal e os
pais Número de póster : SUN01-27 (Paxina 348)

Autores: Birgit Drasbaek Sø gaard Isene, Langagerskolen, Aarhus, Dinamarca.
Merete Kirkfeldt, Center for Specialpæ dagogiske Bø rnetilbud, Aarhus, Dinamarca

Introdución
Estabamos interesados na tensión tanto no persoal como nos pais de nenos e
adolescentes con diagnóstico de TEA. Centrámonos no impacto que a tensión ten tanto
na vida dos pais como na dos nenos/adolescentes. Preocupábanos como asegurar o
desenvolvemento e o benestar neste grupo de persoas.

Métodos
Desenvolvemos un curso e un programa de capacitación que damos aos pais e ao
noso persoal para asegurar unha mentalidade, centrada na xestión da tensión.

Resultados
Atopamos que cando o persoal e os pais reciben métodos para entender a súa propia
tensión e para analizar a súa propia tensión e facer fronte a el, é posible elixir outras/
diferentes estratexias de afrontamento. Poder elixir outras estratexias de afrontamento
tende a aumentar o benestar e reducir a tensión.

Discusión
O noso enfoque é relevante porque reducir a tensión mediante a posibilidade de
elixir outras estratexias de afrontamento, por exemplo, dá a oportunidade de levar unha
vida con benestar e desenvolvemento. Centrámonos en como podemos aumentar as
posibilidades de desenvolvemento e inclusión das persoas con TEA e as súas familias,
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o que consideramos unha mentalidade tan importante como os métodos de formación
concretos.

Palabras crave: Desenvolvemento, Familia, Tensión

Adaptabilidade, cohesión e satisfacción en familias cun neno no
espectro autista Número de póster : SUN01-28 (Paxina 349)

Autores: Katerina Antonopoulou, Universidade de Harokopio de Atenas, Atenas,
Grecia. Sofía Kouvava, Universidade de Harokopio, Atenas, Grecia. Xeorxia Karavia,
Universidade de Harokopio de Atenas, Atenas, Grecia. Aglaia Stampoltzis, ASPETE,
Atenas, Grecia. Katerina Maridaki- Kassotaki, Universidade de Harokopio de Atenas,
Atenas, Grecia

Introdución
O impacto de ter un fillo con autismo na familia é grave, tanto para os pais como
para os irmáns. Reportáronse consecuencias negativas na forma en que funcionan os
membros da familia e nas súas relacións. As probas de investigación pertinentes son
escasas en Grecia e, por tanto, o presente estudo ten por obxecto examinar a
adaptabilidade, cohesión e satisfacción da familia, así como as relacións entre irmáns en
familias de nenos con e sen autismo. Ademais, investigou o papel de certas
características demográficas, como outras crías na familia ou a idade do neno, nos
factores mencionados anteriormente.

Métodos
Os participantes foron 46 pais da área máis ampla de Atenas que acordaron
completar tres cuestionarios de autoinforme. Os seus fillos no espectro autista asisten a
escolas especiais, ou a escolas regulares inclusivas ou a garderías infantís. Os
cuestionarios administrados polos investigadores incluíron (a) a Escala de Avaliación da
Adaptabilidade e Cohesión Familiar (FACES III), ( b) a Escala de Satisfacción Familiar
( FSS), e ( c) o Inventario de Comportamento dos Irmáns ( SIB). A recollida de datos
completouse nun prazo de tres meses.
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Resultados
Os resultados mostraron que os pais cun só fillo con autismo están menos satisfeitos
coa adaptabilidade da súa familia que aqueles que teñen máis dun fillo. Ademais,
segundo as respostas dos participantes, suxeriuse que canto maior sexa o neno con
autismo, menor será a aceptación e o apoio que reciba dos seus irmáns. Con todo, cando
se desenvolven fortes lazos emocionais entre os membros da familia, os nenos parecen
apoiar aos seus irmáns con autismo e mostrar menos comportamentos agresivos e
sentimentos de vergoña. Por tanto, a cohesión e a satisfacción da familia dos nenos con
autismo parecen afectar positivamente as relacións entre irmáns.

Discusión
O presente estudo sinalou a importancia do funcionamento da familia nas familias
cun fillo no espectro do autismo e como o fortalecemento dos lazos emocionais entre os
membros da familia pode desenvolver relacións saudables entre irmáns. Como hai moi
poucos estudos similares a nivel internacional, os nosos achados proporcionan
información sobre o funcionamento da familia e as relacións interpersoais nas familias
de nenos con autismo, así como a oportunidade de formular suxerencias útiles que
permitan axudar aos futuros esforzos de investigación.

Palabras crave: Adaptación, Familia, Calidade de vida

Experiencia de participación dos pais nunha intervención de
comunicación mediada polos pais co seu fillo con Trastorno do
Espectro Autista Número de póster : SUN01-30 (Paxina 351)

Autores: Kathy Leadbitter, Manchester, Reino Unido. Wendy Macdonald,
Universidade de Manchester, Manchester, Reino Unido. Dharmi Kapadia, University
of Manchester, Manchester, Reino Unido. Carol Taylor, University of Manchester,
Manchester, Reino Unido. Jonathan Green, Universidade de Manchester, Manchester,
Reino Unido. The Pact Consortium, University of Manchester, Manchester, Reino
Unido

Introdución
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Cada vez hai máis probas para apoiar as intervencións de comunicación mediadas
polos pais en nenos con trastornos do espectro autista ( ASD, por exemplo, Pickles et
ao. 2016). Intervencións realizadas a través dos pais achegan vantaxes potenciais sobre
os que ofrecen os profesionais: redución de custos, aumento da intensidade e
xeneralización, empoderamento dos pais. A implementación no mundo real da
intervención mediada polos pais depende en gran medida da aceptación dos pais e da
súa participación no programa o investimento, a miúdo nun contexto de limitacións de
tempo, enerxía e financeiras. Por tanto, a comprensión da experiencia dos pais é crucial.

Métodos
Os participantes foron 18 pais que participaron na Terapia de Comunicación do
Autismo Pediátrico ( PACT, polas súas siglas en inglés), unha intervención enfocada na
comunicación asistida por vídeo entregada aos pais por Terapeutas do Fala e da
Linguaxe ( SLT, polas súas siglas en inglés). Realizáronse entrevistas
semiestructuradas con todos os participantes. As entrevistas transcribíronse e analizaron
mediante análises temáticas.

Resultados
Xurdiron 6 temas: -Adaptación ao diagnóstico: A experiencia de recibir o
diagnóstico de TEA e as emocións que isto provocou, como a terapia foi vista como un
salvavidas neste contexto - Expectativas: Considerable variabilidade nas expectativas
dos pais sobre o que a intervención podería lograr. Algúns pais querían un cambio
rápido ou asumiron que o SLT axudaría ao seu fillo para falar, o que levou á decepción
por algúns procesos de terapia: Para moitos pais a intervención permitiulles reflexionar
sobre a súa crianza e as súas interaccións, moitos se sorprenderon e sorprendéronse polo
que a retroalimentación en vídeo revelou -Relación co terapeuta: Común a todos
As entrevistas foron a gran estima coa que se trataron os SLTs: paciente, validada,
positiva e coa capacidade de levar aos pais a un descubrimento en lugar de dicirlles que
facer - Desafíos prácticos: Consumo de tempo, viaxes ás sesións, duración das sesións,
lugar de celebración, dificultades na ocupación do neno durante a retroalimentación en
vídeo, preocupacións sobre a confidencialidade do material en vídeo - Resultados:
PACT levou a moitos pais para facer cambios duradeiros nas súas interaccións cos seus
fillos. e os beneficios demostráronse na mellora da comunicación e o comportamento
verbal e non verbal do seu fillo no día a día. Os pais sentiron atraídos polo progreso na
súa relación e a comprensión do seu fillo.

Discusión
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PACT foi unha experiencia positiva para os pais, axudándolles a seguir adiante
despois do diagnóstico, a sentirse apoiados e valorados, e a mellorar as relacións entre
pais e fillos. É preciso ter en conta a xestión das expectativas e as disposicións prácticas.

Palabras crave: Comunicación, Familia, Intervención

Programa de apoio posdiagnóstico eficaz en función dos custos para
unha rexión con recursos insuficientes Número de póster : SUN01-37 (Paxina
353)

Autores: Mario Montero, Universidade de Xirona, Xirona, España. Fusté Cris, Xirona,
España

Introdución
Varios estudos mostran que a prevalencia dos Trastornos do Espectro Autista (
TEA) está a aumentar en números alarmantes, chegando actualmente a 1 de cada 68
persoas. Os estudos tamén mostran que o enfoque máis eficaz para mellorar as vidas
destes nenos e as súas familias é apoialos, capacitalos e empoderarlos. Isto debe ser
implementado desde o momento en que os pais se decatan da condición do seu fillo. As
autoridades non son conscientes da carga financeira que isto supón na sociedade. Como
resultado, existe unha necesidade urxente de crear un modelo rendible de apoio e
intervención temperá para estas familias, particularmente en áreas xeográficas con
recursos insuficientes. O obxectivo desta investigación é crear un programa de postdiagnóstico para familias con nenos pequenos con autismo nunha rexión cun orzamento
moi baixo.

Métodos
Para logralo, os investigadores compararon a maioría dos modelos de apoio postdiagnóstico proporcionados por institucións públicas de todo o mundo. Estes programas
facilitan a confianza e a toma de decisións das familias de diferentes maneiras.
Entrevistouse a 30 pais de nenos con TEA para comprender as súas necesidades
específicas, tanto durante o diagnóstico como despois deste, utilizando un enfoque
mixto cualitativo e cuantitativo.
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Resultados
Os datos recompilados revelan unha grave falta de coñecementos especializados ou
de procedementos claros por parte de pediatras e outros profesionais sanitarios e sociais.
Os pais foron constantemente ignorados cando expresaron as súas preocupacións con
respecto ao desenvolvemento social e da comunicación do seu fillo. Só un terzo das
familias entrevistadas recibiron o diagnóstico utilizando ferramentas cientificamente
aceptadas. Ademais, despois de recibir a noticia, os pais foron arroxados ao
descoñecido. As familias buscaban concreto información fiable sobre o perfil específico
do seu fillo, o apoio e os procedementos relativos ás intervencións, as ferramentas e as
estratexias para facer fronte aos problemas de comportamento e o contacto con outras
familias.

Discusión
Os investigadores crearon un programa de apoio post-diagnóstico que fusiona a
análise dos programas xa existentes nalgúns países coas necesidades específicas das
familias. O programa ten en conta o orzamento actual que os servizos públicos desta
rexión asignan á terapia durante os tres meses posteriores ao diagnóstico de TEA e
utilízao para financiar o programa proposto como substituto. O obxectivo deste
programa é abordar o reto de autismo de maneira máis eficiente ao ser máis rendible coa
adición de empoderar ás familias ao longo do proceso.

Palabras crave: Autismo complexo, Empoderamento, Familia

Capacitando aos pais para que apoien un tratamento eficaz: Modelos
de Adestramento para Pais Aplicados a través de Múltiples
Configuracións Número de póster : SUN01-41 (Paxina 355)

Autores: Mark Palmieri, The Center for Children with Special Needs, Glastonbury,
Estados Unidos. Colleen Suzio, Center for Children with Special Needs, Glastonbury,
Estados Unidos. Shaunessy Egan, Center for Children with Special Needs,
Glastonbury, Estados Unidos. Elizabeth Nulty, Center for Children with Special Needs,
Glastonbury, Estados Unidos. Kristen Powers, Center for Children with Special Needs,
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Glastonbury, Estados Unidos. Courtney Cotter, Center for Children with Special
Needs, Glastonbury, Estados Unidos

Introdución
Levou a cabo unha investigación clínica para estudar modelos de formación de pais
que se basean na evidencia e no empoderamento e que poden aplicarse nunha variedade
de contornas de tratamento. Os individuos con Trastorno do Espectro Autista ( TEA)
poden experimentar retos importantes coa xeneralización de habilidades. Para apoiar o
progreso significativo e efectivo é importante involucrar a todo o sistema familiar e
permitir que a familia aprenda estratexias de tratamento que poden ofrecer beneficios
substanciais ao individuo con TEA e, de feito, a todo o sistema familiar. A
planificación do tratamento que comeza cos esforzos para capacitar aos pais para aplicar
procedementos terapéuticos de maneira consistente e de maneira efectiva pode mellorar
substancialmente a calidade de vida e acelerar as ganancias do tratamento.

Métodos
Os módulos de capacitación para pais aplicáronse simultaneamente coa atención
directa e en todos os ámbitos do fogar, a educación e a clínica. Isto incluía unha
contorna de escola primaria, fogares, unha clínica comunitaria e unha clínica
especializada que se ocupaba do tratamento das dificultades de alimentación. En cada
contorna, a capacitación dos pais apoiou aos membros da familia na aprendizaxe de
procedementos terapéuticos para o seu uso no fogar e na comunidade, e incluíu modelos
e observacións directas, ensino para a familia, capacitación na recolección de datos e
retroalimentación de apoio para axudar aos membros da familia para aprender a utilizar
as estratexias dunha maneira consistente cos implementadores profesionais. Aos pais
tamén se lles proporcionaron ferramentas de recolección de datos e directrices para
axudarlles a organizar os seus esforzos fóra da capacitación e foron monitoreados ao
longo do tempo para a xeneralización das habilidades.

Resultados
Cando se lles proporcionou un adestrador modelo de apoio, os pais non só puideron
aprender as habilidades necesarias para implementar estratexias terapéuticas con éxito,
senón que atoparon que o proceso era efectivo e significativo. Ademais, os efectos
directos do tratamento para os individuos con TEA apoian o impacto positivo na
transferencia de habilidades a través dos ambientes.

Discusión
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Esta investigación apoia firmemente que a capacitación familiar debe incorporarse
ao tratamento en todas as contornas e que os provedores deben ofrecer este servizo
como un estándar de atención sempre que sexa posible. A información colleitada apoia
a premisa de que as familias poden implementar estratexias terapéuticas moi ben cando
se lles proporciona a capacitación adecuada e que os individuos con TEA benefícianse
notablemente de tales esforzos. Ademais, os membros da familia reportan un alto grao
de investimento e confianza nestes tratamentos, así como a comodidade de recibir
adestramento e retroalimentación de apoio.

Palabras crave: Familia, capacitación, tratamento

Capacitando aos pais para que apoien un tratamento eficaz: Modelos
de Adestramento para Pais Aplicados a través de Múltiples
Configuracións Número de póster : SUN01-41 (Paxina 356)

Autores: Mark Palmieri, The Center for Children with Special Needs, Glastonbury,
Estados Unidos. Colleen Suzio, Center for Children with Special Needs, Glastonbury,
Estados Unidos. Shaunessy Egan, Center or Children with Special Needs, Glastonbury,
Estados Unidos. Elizabeth Nulty, Center for Children with Special Needs, Glastonbury,
Estados Unidos. Kristen Powers, Center for Children with Special Needs, Glastonbury,
Estados Unidos. Courtney Cotter, Center for Children with Special Needs,
Glastonbury, Estados Unidos

Introdución
Levou a cabo unha investigación clínica para estudar modelos de formación de pais
que se basean na evidencia e no empoderamento e que poden aplicarse nunha variedade
de contornas de tratamento. Os individuos con Trastorno do Espectro Autista ( TEA)
poden experimentar retos importantes coa xeneralización de habilidades. Para apoiar o
progreso significativo e efectivo é importante involucrar a todo o sistema familiar e
permitir que a familia aprenda estratexias de tratamento que poden ofrecer beneficios
substanciais ao individuo con TEA e, de feito, a todo o sistema familiar. A
planificación do tratamento que comeza cos esforzos para capacitar aos pais para aplicar
procedementos terapéuticos de maneira consistente e de maneira efectiva pode mellorar
substancialmente a calidade de vida e acelerar as ganancias do tratamento.
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Métodos
Os módulos de capacitación para pais aplicáronse simultaneamente coa atención
directa e en todos os ámbitos do fogar, a educación e a clínica. Isto incluía unha
contorna de escola primaria, fogares, unha clínica comunitaria e unha clínica
especializada que se ocupaba do tratamento das dificultades de alimentación. En cada
contorna, a capacitación dos pais apoiou aos membros da familia na aprendizaxe de
procedementos terapéuticos para o seu uso no fogar e na comunidade, e incluíu modelos
e observacións directas, ensino para a familia, capacitación na recolección de datos e
retroalimentación de apoio para axudar aos membros da familia para aprender a utilizar
as estratexias dunha maneira consistente cos implementadores profesionais. Aos pais
tamén se lles proporcionaron ferramentas de recolección de datos e directrices para
axudarlles a organizar os seus esforzos fóra da capacitación e foron monitoreados ao
longo do tempo para a xeneralización das habilidades.

Resultados
Cando se lles proporcionou un adestrador modelo de apoio, os pais non só puideron
aprender as habilidades necesarias para implementar estratexias terapéuticas con éxito,
senón que atoparon que o proceso era efectivo e significativo. Ademais, os efectos
directos do tratamento para os individuos con TEA apoian o impacto positivo na
transferencia de habilidades a través dos ambientes.

Discusión
Esta investigación apoia firmemente que a capacitación familiar debe incorporarse
ao tratamento en todas as contornas e que os provedores deben ofrecer este servizo
como un estándar de atención sempre que sexa posible. A información colleitada apoia
a premisa de que as familias poden implementar estratexias terapéuticas moi ben cando
se lles proporciona a capacitación adecuada e que os individuos con TEA benefícianse
notablemente de tales esforzos. Ademais, os membros da familia reportan un alto grao
de investimento e confianza nestes tratamentos, así como a comodidade de recibir
adestramento e retroalimentación de apoio.

Palabras crave: Familia, capacitación, tratamento
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Desenvolver a educación dos pais sobre o autismo no sueste de Europa:
o proxecto ESIPP Número de póster: SUN01-44 (Paxina 357)

Autores: David Preece, Centre for Education and Research Faculty of Education and
Humanities University of Northampton, Northampton, Reino Unido. Eleni Theodorou,
Universidade Europea de Chipre, Nicosia, Chipre. Katerina Mavrou, Universidade
Europea de Chipre, Nicosia, Chipre. Jasmina Stosic, Edukacijsko- rehabilitacijski
fakultet, Zagreb, Croacia. Jasmina Troshanska, Sociedade Científica Macedonia para o
Autismo, Skopje, Macedonia. Loizos Symeou, Universidade Europea de Chipre,
Nicosia, Chipre. Jasmina Frey Š krinjar, Universidade de Zagreb, Zagreb, Croacia.
Vladimir Trajkovski, Sociedade Científica Macedonia para o Autismo, Skopje,
Macedonia. Paul Bramble, University of Northampton, Northampton, Reino Unido.
Aurelie Baranger, Autismo Europa, Bruxelas, Bélxica. Cristina Fernández, Autismo
Europa, Bruxelas, Bélxica. Ron Fortuna, Target Autism, Rushden, Reino Unido. Angela
Capper, Target Autism, Rushden, Reino Unido. Ana Ružić, Centar za Autizam, Zagreb,
Croacia. Sanja Aguila Muñoz, Centar za Autizam, Zagreb, Croacia. Nefi Charalambous
- Darden, Universidade de Northampton. Chipre Ministerio de Educación, Limassol,
Chipre. Angela Winstanley, AASP, Limassol, Chipre. Julia Hardcastle, Autism
Concern, Northampton, Reino Unido

Introdución
O autismo pode desafiar os estilos típicos de crianza dos fillos, facendo que os pais
sentan desposuídos e desempoderados, especialmente cando teñen pouco apoio ou
información á súa disposición. Demostrouse que a educación dos pais é eficaz para
mellorar os resultados persoais, educativos e sociais das persoas con autismo e as súas
familias. Con todo, aínda que nalgunhas partes de Europa existen programas de
educación dos pais, noutras -como no sueste de Europa- foron extremadamente
limitados ou inexistentes. Esta presentación informa sobre un proxecto de 3 anos de
duración ( Sept.2015 - agosto de 2018) desenvolver, proporcionar e avaliar o impacto da
educación dos pais en tres países de Europa sudoriental: Equidade e inclusión social a
través da crianza positiva ( ESIPP).

Métodos
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Unha asociación de pais, profesionais e académicos traballaron xuntos para levar a
cabo o proxecto en Croacia, Chipre e a Antiga República Iugoslava de Macedonia. O
proxecto foi avaliado utilizando unha metodoloxía combinada de avaliación de procesos
e resultados. Isto incluíu métodos cuantitativos (cuestionarios aos pais antes e despois
da capacitación, análise) e métodos cualitativos (entrevistas aos pais, grupos focales de
capacitadores e diarios de reflexión).

Resultados
O programa de educación de pais da ESIPP baseouse en boas prácticas
identificadas e diferenciadas localmente para os tres países. Creáronse equipos locais de
capacitación, que ofreceron 19 talleres de capacitación en 11 sitios e capacitaron a 335
pais. Os asistentes reportaron que levaron estratexias prácticas para usar cos seus fillos,
obtiveron ideas para mantelos contentos, aumentaron o seu coñecemento sobre o
autismo, aumentaron as oportunidades sociais dos seus fillos a través da asistencia, e
desenvolveron redes de apoio persoal. As entrevistas posteriores á formación nos tres
países mostraron que os pais identificaron cambios positivos nos seus fillos, en
particular no que respecta a a comunicación, a xestión dos intereses restrinxidos e o
tratamento das cuestións sensoriais. Ademais, case 450 delegados asistiron ás
conferencias das partes interesadas. Os comentarios sobre o proxecto, os seus
obxectivos e materiais foron abrumadoramente positivos e contribuíron á
sustentabilidade da educación dos pais nos tres países.

Discusión
Este proxecto destaca a importancia e o impacto da educación dos pais. Os socios
traballaron cos responsables políticos locais para garantir que se siga impartindo e
desenvolvendo a educación dos pais nestes tres países, e o impacto máis amplo e
continuo do proxecto vese apoiado polos materiais de formación dispoñibles
@gratuitamente no sitio web do proxecto e no portal Erasmus+.
Palabras crave: Familia, Inclusión, Aprendizaxe

Vídeo de Adestramento como un Dispositivo para Mestres de
Educación Especial en Consellería para Pais para mellora da
colaboración Número de póster : SUN01-45 (Paxina 358)
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Autores: Ethel Reesar, Tallin, Estoniana

Introdución
A situación actual no campo da educación é que moitas institucións educativas non
contan con mestres de educación especial, pero a necesidade deles está moi ben
valorada. A falta de mestres de educación especial provoca unha situación na que os
nenos con necesidades especiais non reciben o apoio que necesitan porque os mestres
que traballan con estes nenos non teñen suficiente coñecemento de como adaptar o
ambiente escolar ou de kindergarten da maneira que se necesita.

É posible que os pais tampouco teñan suficiente axuda e apoio para facer fronte ao seu
fillo con necesidades especiais. Unha das solucións é que os nenos con necesidades
especiais reciben terapia de educación especial nun centro de rehabilitación. Desta
maneira, os pais teñen mellores oportunidades de dominar diferentes habilidades para
desenvolver e ensinar aos seus fillos en casa. Ademais, dálle ao mestre de educación
especial a oportunidade de comezar unha colaboración lucrativa cos pais. Por tanto, é
importante guiar aos pais para ser membros activos da rede e tamén a ser membros
activos en colaboración co mestre de educación especial. É importante atopar unha
maneira de inspirar e animar aos pais para facer todo isto. A investigación actual é un
estudo de desenvolvemento no que se realizaron vídeos de formación para pais co fin de
axudarlles a desenvolver aos seus fillos en casa. O autohor desta investigación quería
pescudar se os vídeos de formación animarían aos pais para ser profesores máis activos
cos seus fillos con necesidades especiais.

Métodos
A investigación levou a cabo desde novembro do 2017 ata marzo de 2018. A parte
práctica da investigación levou a cabo mediante entrevistas cualitativas entre pais de
nenos con necesidades especiais. Despois diso, analizáronse os resultados.

Resultados
O resultado da investigación mostrou:1) Os vídeos de adestramento foron aceptados
positivamente polos pais. 2) Os pais atoparon que as descricións exactas que se
enviaron xunto cos vídeos de capacitación foron útiles e facilitáronlles a comprensión
dos propósitos das actividades vistas.3) Os vídeos de capacitación motivaron aos pais
para realizar actividades de desenvolvemento no fogar.
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Discusión
Unha suxerencia para utilizar vídeos de capacitación no seu traballo foi feita a
outros especialistas cuxo traballo diario é desenvolver a nenos con necesidades
especiais e asesorar aos pais. O autor desa investigación ten a idea de que no futuro
debería haber algún tipo de sitio web que conteña diferentes vídeos realizados por
especialistas para obter ideas de actividades para utilizar mentres se traballa con nenos
con necesidades especiais.

Palabras crave: Desenvolvemento, Familia

PROGRAMA PARA PAIS: "NENO BALANCEADO CON ASD"
UNHA MANEIRA EXITOSA DE CRIAR A UN NENO CON
AUTISMO Número de póster : SUN01-47 (Paxina 359)

Autores: Irina Schurov, Asociación STARS, Lonay, Suíza. Olga Pavlova, asociación
STARS, Lonay, Suíza

PROGRAMA PARA PAIS: "Para moitos pais, criar a un neno con autismo é unha
experiencia moi desafiante e abafadora. O propósito desta presentación é presentar "
Balanced child with ASD", un programa efectivo para pais baseado na experiencia
positiva persoal e unha colaboración exitosa con profesionais. Este programa é unha
guía práctica paso a paso para que os pais establezan un ambiente e estilo de vida
equilibrado, identifiquen e aborden as necesidades fundamentais dos seus fillos e
proporcionen unha solución holística eficaz para estas necesidades.

Métodos
Este programa baséase en 15 anos de experiencia exitosa e positiva dun pai en
particular e profesional de nenos autistas e a incorporación de moitas técnicas e métodos
holísticos diferentes. Este programa está empaquetado no formato para que sexa fácil
de usar por outros pais. Contén tres dominios principais que logo se presentan a través
de doce módulos diferentes: Restauración: Desintoxicación, soño, medio ambiente e
estimulación intermedia: Alimentación, Intervencións, Educación e Exercicios Actitude:
Positividade, Curiosidade, Compaixón e Motivación.
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Resultados
Como resultado deste novo programa, polo menos 10 nenos con autismo melloraron
a súa calidade de vida, fixeron unha transición exitosa da escola primaria á secundaria, á
universidade e mesmo atoparon traballo. Outros 20 nenos aínda están no proceso de
facer grandes progresos e atópanse en diferentes etapas de cambios positivos. O que é
notable é que a vida de toda unha familia está a mellorar como resultado de estar neste
programa. Testemuños, historias da vida real e moitas familias felices son os
verdadeiros resultados deste programa.

Discusión
A medida que o número de nenos con autismo crece en todo o mundo, as familias
requiren formas máis accesibles e efectivas de apoiar e criar aos seus fillos. Os pais
inspirados e empoderados co coñecemento, as ferramentas reais e a orientación clara a
seguir poden proporcionar un mellor coidado para os seus fillos e poden axudarlles a
converterse en cidadáns valiosos da nosa sociedade.
O programa " Balanced child with ASD" foi deseñado exactamente para este
propósito e pode adaptarse a calquera país e a calquera rexión local. Os pais que
desexen brindar apoio duradeiro aos seus fillos atoparán que este programa é moi
beneficioso. Por tanto, sería vantaxoso que este programa popularizásese e traducise a
diferentes idiomas como o francés, o alemán e o italiano. O financiamento local sería
moi útil para apoiar esta iniciativa.

Palabras crave: Empoderamento, Familia, Programa

Psicoterapia sistémica para o apoio á familia e a terapia do neno con
TEA. Número de póster : SUN01-48 (Paxina 360)

Autores: Katarzyna Seremak, Strefa terapii i edukacji rodzinnej. Academia Estatal de
Ciencias, Cracovia, Polonia

Introdución
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Observáronse grandes influencias do funcionamento familiar na terapia de nenos e
adolescentes, adultos novos con TEA. Durante os 8 anos de implementación de
diferentes formas de terapia observouse que a familia como sistema desenvolve
características e estratexias específicas para tratar o autismo e que as dependencias entre
os déficits de TEA e as formas familiares de tratar o autismo son mutuas. A pregunta
era, Cales son as diferenzas nas necesidades familiares cando se trata de autismo e
terapia de nenos con ASD? Tamén- Para quen é a terapia? para o neno ou para a
familia? ou talvez para o neno e a familia? Cales son os temas e os beneficios da terapia
familiar para pais e irmáns?

Métodos
Estudos de caso. Flashback e a experiencia da terapia de máis de 150 nenos con
ASD e as súas familias. Describindo a contribución da familia para a terapia. Chamar a
atención sobre os cambios nas necesidades emocionais dentro da familia das persoas
con TEA e como traballan con eles na terapia familiar para os beneficios de todo o
sistema. Indicación dos obxectivos de desenvolvemento da familia e en que se
diferencian das familias sen fillos con TEA.

Resultados
Son diferentes influencias dos mecanismos familiares sobre a efectividade das
actividades terapéuticas dirixidas a persoas con TEA en diferentes etapas de
desenvolvemento. Necesitan unha redefinición de conceptos: diferenciación,
gratificación, independencia, dependencia emocional no contexto do funcionamento
característico. É crucial para as persoas con TEA que consideran as necesidades da
familia na terapia dos seus fillos e apreciar a gran influencia que ten na calidade de
calquera terapia implementada.

Discusión
Discusión das dificultades características e prácticas da terapia no contexto da
interacción co sistema familiar: límites na familia, dificultades diversas da transición ás
etapas posteriores do desenvolvemento, roles familiares, emotividade, vínculos,
diversidade familiar. A necesidade de redefinir os conceptos: diferenciación,
gratificación, independencia, dependencia emocional no contexto do funcionamento
característico do neno con TEA e de todo o sistema familiar, a reflexión sobre canto
consideramos as necesidades familiares na terapia dos nenos con TEA e que podemos
facer para aumentar a participación da familia na terapia para axudar aos pais e irmáns a
satisfacer as súas necesidades.
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Palabras crave: Autismo complexo, desenvolvemento, familia

Relación entre pais e terapeutas durante o tratamento Número de póster :
SUN01-49 (Paxina 361)

Autores: Antonia Spanou, práctica privada, N Kifissia, Grecia. Evripidis Nikolaos
Chelas, consulta privada, N Kifissia, Grecia. Ioannis Vogindroukas, Proodou, 28, N
Kifissia, Grecia

Introdución
A relación entre pais e terapeutas segue sendo sempre unha clave crucial para os
resultados da terapia e o prognóstico xeral das persoas con TEA, desde o anuncio do
diagnóstico ata a comprensión das diversas características do trastorno e o compromiso
cun esquema terapéutico específico, hai varios desafíos que enfrontar e procedementos
que deben seguirse desde ambos os lados.

Na práctica diaria, os practicantes nunha porcentaxe moi alta parecen esquecer a
importancia da participación dos pais na terapia ou mesmo máis a miúdo resístense a
involucrarse cos pais debido ao medo ou á falta de coñecemento e experiencia na
consellería familiar.o obxectivo é avaliar a importancia dun sistema de comunicación
funcional entre pais e terapeutas, para a inclusión da persoa e a calidade de vida de toda
a familia.

Métodos
Estúdase unha mostra de 250 familias con nenos ou adolescentes con TEA segundo
se os pais ou coidadores participaron na terapia dos seus fillos e de que maneira
fixérono, se tiveron a súa propia terapia persoal e de que tipo. Ademais, rexistrouse se
os terapeutas tiñan apoio, supervisión ou terapia persoal durante a prestación dos seus
servizos. Estes factores están relacionados co resultado da terapia e a calidade de vida
de toda a familia.
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Resultados
A comunicación entre os pais e os terapeutas dos seus fillos parece ser difícil en
moitos casos. Isto débese á falta de experiencia dos terapeutas no asesoramento, a
dificultade para controlar ou manexar as emocións negativas (ansiedade ou decepción)
durante a terapia fronte aos pais, as dificultades comunicativas dos pais e a participación
emocional. Traballar nun equipo terapéutico parece ser un factor de apoio positivo para
os profesionais que pode reforzar a interacción cos pais. Os esquemas terapéuticos nos
que os pais participaban de maneira enérxica e creativa tiveron mellores resultados.

Discusión
Os resultados suxiren que unha boa relación entre pais e terapeutas, así como a
participación dos pais na terapia, son importantes para un mellor prognóstico e
inclusión. Deberían realizarse máis estudos para determinar cal é a forma máis adecuada
e eficaz de alcanzar este obxectivo.

Palabras crave: Familia, Inclusión, Tratamento

Calidade de Vida dos Pais de Nenos con ASC e a súa Compracencia
coa Educación Servizos: Resultados dun estudo cuantitativo a gran
escala Número de póster : SUN01-50 (Paxina 362)

Autores: Vivien Németh, Universidade ELTE, Instituto de Educación Especial para
Persoas con Conduta e Cognición Atípicas e HAS- ELTE Autism in Grupo de
Investigación "Educación", Budapest, Hungría. Krisztina Stefanik, Universidade
ELTE, Budapest, Hungría. Márta V. Molnár, Universidade ELTE, Instituto de
Psicoloxía de Necesidades Especiais e HAS- ELTE Grupo de Investigación 'Autismo na
Educación', Budapest, Hungría. Miklos Gyori, Universidade ELTE, Instituto de
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Psicoloxía de Necesidades Especiais e HAS- ELTE Grupo de Investigación 'Autismo na
Educación', Budapest, Hungría

Introdución
Atopáronse relacións positivas entre a calidade de vida ( CdV) dos pais de
individuos con CSA e a calidade dos servizos recibidos polos seus fillos con CSA ( Lai
& Oei, 2014, Siman- Tov, Kaniel, 2011, Eapen & Guan, 2016, Frantzen et ao.,
2016). Un estudo piloto dunha mostra húngara arroxou resultados similares ( Gyori et
ao., 2016). O obxectivo principal do noso estudo foi explorar a relación entre a calidade
percibida dos servizos educativos que reciben os nenos e adolescentes con ASC e a
calidade de vida dos seus pais. Os achados comparáronse cos dos pais de individuos
neurotípicos.

Métodos
Os datos obtivéronse dos pais de individuos con CEA, que proporcionaron datos
sobre 346 nenos (rango de idade de 6 a 18 anos) e dos pais de individuos neurotípicos,
166 descendentes (rango de idade de 6 a 18 anos). Non houbo diferenzas significativas
entre os grupos de pais no nivel de educación ou no tipo de asentamento residencial. Os
datos recompiláronse mediante unha batería de cuestionarios en liña, composta, entre
outras ferramentas, polo BREF da OMS- QOL e o Cuestionario de Calidade de Vida no
Autismo ( QoLA); a compracencia subxectiva dos pais cos servizos educativos mediuse
mediante preguntas de cualificación. A gravidade dos síntomas foi medida polo Social
Communication Questionnaire (SCQ). Para os enquisados sen acceso en liña nin
competencias pertinentes, ofreceuse un método de recollida de datos en papel e lapis.

Resultados
Atopáronse diferenzas significativas entre as medidas de calidade de vida dos dous
grupos ( ASC/ NT) en todos os dominios. A gravidade dos síntomas nos nenos con
ASC mostrou unha relación negativa coa calidade de vida dos pais ( QoLA). Na mostra
de ASC, todos os dominios da calidade de vida dos pais mostraron relacións positivas
significativas coa compracencia subxectiva dos pais cos servizos educativos recibidos
polos seus fillos. No grupo de pais de nenos neurotípicos, só o dominio ambiental da
CdV mostrou unha relación significativa (positiva) coa compracencia dos pais cos
servizos educativos.

Discusión
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Os resultados, procedentes do primeiro estudo representativo de gran tamaño sobre
o tema no noso país, están en xeral en liña cos achados anteriores da literatura
internacional, o que confirma aínda máis a súa relevancia entre as culturas. Como
aspecto novo, os nosos resultados sinalan a importancia da percepción dos pais sobre a
calidade dos servizos educativos recibidos polo neno.

Palabras crave: Educación, Familia, Calidade de vida

Claves do modelo de colaboración Familia-Profesional para o
desenvolvemento social e comunicativo habilidades en nenos con ASD
Número de póster : SUN01-58 (Paxina 364)

Autores: Peggy Wilmart, Autismo Sevilla, Sevilla, España. Marcos Zamora Herranz,
Autismo Sevilla, Sevilla, España

Introdución
O noso obxectivo é identificar aspectos e prácticas clave baseados na evidencia no
uso de estratexias para o desenvolvemento de habilidades sociais e de comunicación
dentro do Servizo de Intervención Temperá Centrado na Familia en ASD. O
empoderamento das familias é un dos principais obxectivos da intervención.

Métodos
Estamos a apoiar aos nenos pequenos e aos nenos (0-6 anos) na contorna natural
para promover un desenvolvemento óptimo en nenos con ou en risco de ( ASD). O noso
traballo baséase na recompilación de prácticas baseadas na evidencia dos diferentes
modelos de intervención especializados en Autismo (como DENVER, HANEN, etc.) e
a súa incorporación no marco da intervención temperá centrada na familia. Para iso,
centrámonos nas dificultades nucleares dos TEA, como as habilidades de comunicación
social e o perfil cognitivo ríxido que conduce ao desenvolvemento de comportamentos e
intereses repetitivos e estereotipados. A partir de aí, os nosos principais obxectivos son
empoderar ás familias no seu coñecemento e uso de estratexias para axustar o seu estilo
interactivo ás necesidades do seu fillo, estruturar e xestionar o contexto para fomentar a
comunicación e as habilidades sociais, así como as intencións. Traballamos xuntos
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(familia-profesional) para desenvolver estratexias que permitan un mellor
funcionamento dos nenos na súa contorna natural, utilizando o programa de
Comunicación Social para a intervención temperá no autismo ( AITTEA) como o noso
programa de intervención.

Resultados
A partir desta revisión de boas prácticas e das nosas prácticas que acumulamos no
últimos catro anos, establecemos un conxunto de estratexias crave e pautas de prácticas
para a Intervención Centrada na Familia nos TEA. Os nosos resultados foron moi
positivos no empoderamento das familias e o desenvolvemento dos nenos. Tamén
podemos observar maiores competencias parentales. Os nosos resultados baséanse
nunha enquisa familiar sobre a súa satisfacción co Servizo Centrado na Familia, co
Apoio ao Plan Individual deseñado pola familia e o profesional, así como cos resultados
do Apoio ao Plan Individual.

Discusión
Como conclusión da nosa experiencia no desenvolvemento deste tipo de programas
e marcos, permítenos ofrecer un servizo que responde as necesidades das familias e dos
nenos con TEA. Ése fundamental para poder combinar modelos de Colaboración
Familiar-Profesional en contornas naturais e a incorporación de ferramentas e
estratexias na intervención temperá de nenos con TEA.

Palabras crave: Infancia, empoderamento, familia

Necesidades dos avós de nenos en idade preescolar con TEA en Suecia
Número de póster : SUN01-60 (Paxina 365)

Autores: Rano Zakirova Engstrand, Universidade de Estocolmo, Estocolmo, Suecia.
Lise Roll- Pettersson, Universidade de Estocolmo, Estocolmo, Suecia. Mara Westling
Allodi, Universidade de Estocolmo, Estocolmo, Suecia. Tatja Hirvikoski, Karolinska
Institutet, Estocolmo, Suecia
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Introdución
A presenza de avós nunha familia cun neno pequeno con TEA pode aliviar as
demandas que os pais e irmáns poden experimentar ao prover o apoio necesario aos seus
fillos adultos e ao seu neto con TEA. Con todo, sábese pouco acerca das necesidades
que estes avós poden ter na familia e na comunidade. Este estudo investigou as
necesidades percibidas dos avós en relación cos seus netos en idade preescolar
diagnosticados con TEA no contexto cultural de Suecia.

Métodos
Os participantes foron 120 avós maternos e paternos, sen custodia, de nenos
rexistrados en programas de intervención psicoeducativa proporcionados polo Centro
de Autismo para Nenos Pequenos na Habilitación e Saúde (financiado publicamente
polo Consello Provincial de Estocolmo). Os datos recompiláronse en catro talleres
psicoeducativos utilizando a enquisa demográfica, a Enquisa de Necesidades dos Avós e
o suplemento de impacto de Fortaleza e Dificultades. Cuestionario - a versión sueca.

Resultados
Os avós expresaron a maioría das necesidades en áreas temáticas de información e
coidado de nenos. Non se atoparon relacións significativas entre a demografía dos avós
e as percepcións das necesidades, as necesidades dos avós predixéronse pola súa carga
percibida.

Discusión
Os achados do estudo poden informar os médicos sobre as necesidades máis e
menos priorizadas dos avós en varias áreas temáticas, o que pode axudar aos médicos
para planificar servizos de intervención temperá de calidade centrados na familia, así
como a mellorar os programas de apoio formal xa existentes que se ofrecen aos avós,
pais e mestres de preescolar.

Para entender mellor as necesidades únicas dos avós de netos con TEA tanto en Suecia
como noutros contextos culturais, necesítase investigación cualitativa e lonxitudinal
para explorar a influencia dos factores sociais, as características demográficas dos avós
(particularmente, o xénero e a liñaxe) na participación dos avós co seu neto
diagnosticado con TEA. Ademais, a investigación futura necesita desenvolver e usar
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instrumentos máis obxectivos para investigar os efectos a longo prazo da discapacidade
do neto sobre o funcionamento dos avós.

Palabras crave: Familia, Vellez

O grao de independencia dos adolescentes con TEA e estilos de apego
e dos pais. Actitudes de nais e pais Número de póster : SUN01-61 (Paxina 366)

Autores: Marta Zietal, Fundación JIM, Ł ódź, Polonia. Anna Wyderka, Fundacja JIM,
Ł ódź, Polonia

Introdución
O autismo é unha forma de desenvolvemento humano, diferente á típica, que se
manifesta nas diferenzas na forma de comunicarse cos demais, establecer relacións,
expresar emocións, aprender...".e unha variedade de patróns de comportamento. Cada
persoa con autismo é un individuo, e as características mencionadas anteriormente
poden ser de diferente intensidade (definición creada pola Fundación JIM). A diferenza
no comportamento das persoas con TEA cara aos pais pode traducirse no
desenvolvemento de actitudes parentales específicas. As actitudes dos pais poden variar
en dirección e forza, o que se manifesta nunha certa tendencia a responder positiva ou
negativamente a un neno. A actitude paterna específica, xunto co estilo de apego
específico dos pais, afecta os patróns de certos comportamentos cara ao neno que no
período da puberdade poden influír no grao de independencia do adolescente. O
obxectivo do traballo é analizar a relación entre a actitude dos pais, o estilo de apego
dos pais e o nivel de independencia dos adolescentes con TEA.

Métodos
Baseándonos na literatura dispoñible, concluímos que tanto o estilo de apego como
o tipo de actitude paterna que os pais/titores representan teñen un impacto significativo
no grao de independencia dos seus fillos.
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Trinta pais/titores legais participarán no estudo. Utilizáronse cuestionarios
estandarizados ( Mieczysł, aw Plopa' s Parental Attitude Scale, Questionnaire of
Attachment Styles) e un cuestionario preparado polos investigadores sobre a avaliación
do nivel de independencia do adolescente realizado polo pai.

Resultados
Os resultados preliminares do estudo mostran que o tipo de actitude dos pais e o
estilo de apego dos pais inflúen no grao de independencia dos adolescentes con TEA.
Os resultados obtidos poden ter implicacións prácticas no tratamento das persoas con
TEA. É importante involucrar aos pais no proceso da terapia do seu fillo para
desenvolver a súa independencia desde os primeiros anos da súa vida.

Discusión
O funcionamento das persoas adultas con TEA que dependen da axuda dos
coidadores segue sendo un problema sen unha solución adecuada en Polonia.
Concluímos que o apoio especializado dos pais no coidado dos nenos adolescentes con
TEA, co fin de ampliar a súa autonomía, traducirase nun aumento da súa independencia
na vida adulta.

Palabras crave: Autonomía, Familia, Adolescencia

Autismo, Responsabilidade e o Deber de Coidar Número de póster :
SUN01-74 (Paxina 371)

Autores: Kenneth Richman, MCPHS University, Boston Massachusetts, Estados
Unidos

Introdución
Os filósofos preguntáronse se o autismo marca a diferenza en canto a se as persoas
merecen ser culpadas cando o seu comportamento parece contrario ao que moralmente
requírese. Cualificar para a culpa (e a súa contraparte, o encomio) é parte de ser un
axente moral, un membro de pleno dereito das comunidades e as familias. O significado
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práctico destas preguntas reflíctese nunha recente columna de " The Ethicist" no New
York Times sobre como responder a unha filla que non pode participar
productivamente nas relacións familiares.

Métodos
Este proxecto aplica métodos filosóficos de análise conceptual e razoamento
sintético. Informado por discusións con adultos autistas en varios países europeos,
achega teorías influentes da ética aos feitos da investigación sobre o autismo para
iluminar as implicacións éticas, legais e sociais, máis especificamente, a presentación
examina unha teoría do que significa ser un axente responsable que representa o
pensamento actual da filosofía e tamén capta xuízos con sentido común. Este relato
reflicte Strawsonian e teorías relacionadas. Como se explica en Björnsson e Brülde
2017, a responsabilidade moral implica o deber de coidar. Por exemplo, os pais teñen a
responsabilidade de coidar adecuadamente aos seus fillos. O coidado moralmente
requirido ten compoñentes afectivos, cognitivos e conductuales. Cales son as
implicacións desta teoría para os individuos autistas, que poden ser atípica desde o
punto de vista afectivo e cognitivo? Á luz da investigación sobre as diferenzas
características do autismo, que nos di a teoría acerca de como os deberes das persoas
autistas? Que nos di a presenza de persoas autistas na nosa comunidade sobre este tipo
de teoría ética?

Resultados
O exame ofrece tres opcións problemáticas: rexeitar a teoría examinada da
responsabilidade moral e renunciar a algunhas crenzas de sentido común sobre a ética,
aceptar as crenzas de sentido común e asignar cargas morais adicionais aos autistas en
comparación coas persoas neurotípicas, ou determinar que os autistas non son membros
plenos da comunidade moral. A terceira é que a opción é insustentable. Os outros serán
discutidos.

Discusión
As posicións dispoñibles expoñen dilemas intelectuais con implicacións na vida
real. Estes serán discutidos usando os conceptos de equilibrio reflexivo, xustiza e sorte
moral.

Palabras crave: Comportamento desafiante, familia
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