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PREFÁCIO 
 

Honrada com o convite para prefaciar a obra “Olhar 
interdisciplinar multiprofissional sobre o atendimento a pessoas 
com Espectro de Autismo” visto que a OMS (Organização 
Mundial de Saúde) estima que há 70 milhões de pessoas com 
Autismo em todo mundo, dois milhões apenas no Brasil.  

Diante do panorama, parabenizo os autores e 
idealizadores Carla Chiste Tomazolli Santos, Jonas Rodrigo 
Gonçalves, Renata Bubadué e Cristilene Akiko Kimura que 
pensaram em nosso público acadêmico e em todos que 
convivem direta ou indiretamente com o TEA (Transtorno do 
Espectro Autista). 

Uma obra dessa natureza enriquece nosso olhar e o 
aprendizado acerca de um tema tão relevante, que faz parte 
intensamente e diariamente da minha vida há pelo menos 
catorze anos, quando vivenciei todo o processo de diagnóstico 
não apenas como profissional de saúde, mas como mãe de 
uma criança autista. Esta descoberta foi divisora de águas, um 
momento de muitos anseios, dúvidas, medo e dor. Naquela 
época eu tinha poucas informações sobre o assunto. Busquei 
muitas literaturas, porém encontrava mais relatos de mães 
sobre seus filhos e nenhuma obra científica, multiprofissional e 
interdisciplinar como esta, que certamente teria norteado todo 
o processo. 

Aproveito o momento para realizar um breve relato: 
Dudinha, meu anjo azul, hoje com 16 anos é classificada como 
grau 3 dentro do Espectro Autista (grau severo). Percebi o 
primeiro sinal de Autismo quando ela tinha apenas 1 ano e 3 
meses de idade. Um dia ela parou de olhar nos meus olhos e 
interagir comigo. Como mãe, profissional de saúde e 
professora de Neurologia sabia que ali havia sinais de Autismo 
e iniciei o processo para alcançar o diagnóstico. Mesmo tendo 
algum conhecimento e estando familiarizada com o assunto, 
tive muitas dificuldades com o material para me aprofundar, 
isso é extremamente normal quando o possível diagnóstico 
bate em nossa porta. Fico pensando o que ocorre quando ele 
encontra a porta de alguém que não tem nenhuma 
familiaridade com a área de saúde, deve ser muito mais difícil.  



Até hoje trabalho como docente e supervisora em 
clínicas-escolas, vejo os pais e até mesmo os alunos com 
muitas dúvidas e anseios acerca do assunto. Este livro 
contribuirá para o aprendizado acadêmico e biopsicossocial 
daqueles que querem aprofundar o conhecimento sobre o 
fascinante e desafiador mundo do TEA. 
 

Maria Fernanda Rocha Proença 
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INTRODUÇÃO 
 
 Esta obra se propõe a discutir a temática “Olhar 
interdisciplinar multiprofissional sobre o atendimento a pessoas 
com espectro de autismo”.  
 Este livro é o resultado das submissões aprovadas 
regidas pelo edital 002/2020, publicado em 27 de março de 
2020 pela Editora Sena Aires. 

O Colégio e Faculdade Sena Aires acredita nas 
publicações dos corpos docente e discente como estratégia 
de tornar público tudo o que produzimos. Há os periódicos da 
instituição, bem como a Editora Sena Aires. 

Em especial, a Editora Sena Aires atua com 
publicações de livros digitais (e-books) e livros físicos 
(impressos). Funciona como um espaço aberto aos alunos e 
aos professores da instituição para publicações oriundas dos 
projetos desenvolvidos nesta faculdade. Atua, ainda, com 
publicações externas à instituição, que fazem interface com 
as temáticas dos cursos por ela  oferecidos. Este livro, em 
especial, contou com vários capítulos externos à Facesa, de 
outros estados do Brasil. 

A obra possui a coordenação dos professores: Carla 
Chiste Tomazoli Santos, Jonas Rodrigo Gonçalves e Renata 
de Moura Bubadué. A metodologia escolhida para este livro 
foi revisão de literatura. 

A Editora Sena Aires busca seguir os critérios da 
Qualis Livros (Capes). Nesse sentido, todos os capítulos 
submetidos precisaram atender às seguintes exigências: no 
máximo 3 (três) autores(as), sendo pelo menos um(a) dos(as) 
autores(as) mestre(a) ou doutor(a); caso o capítulo fosse 
construído por docentes e discentes, sugeriu-se 1 
professor(a) e 2 alunos(as); puderam submeter docentes e 
discentes da Facesa, bem como intelectuais externos à 
instituição; fonte Arial, tamanho 10, espaçamento simples 
entre linhas, sistema autor-data (ABNT), tudo justificado, 
exceto o subcapítulo das referências (alinhado à esquerda); 
mínimo de 20 páginas em tamanho A5; todos os capítulos 
foram revisados linguisticamente por profissional formado(a) 
em Letras; todos os capítulos foram diagramados pelo 
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colaborador externo Prof. Esp. Danilo da Costa; todos(as) 
os(as) autores(as) colocaram o seu link do currículo Lattes; 
todos(as) os(as) autores(as) colocaram o seu link do Orcid; 
todos(as) os(as) autores(as) colocaram o seu endereço de 
correio eletrônico (e-mail); o prazo final para submissão dos 
capítulos foi 14/04/2020 para o e-mail 
editora@senaaires.com.br; os capítulos foram avaliados pelo 
editor e por pareceristas com formação igual ou superior à 
maior titulação dentre os(as) autores(as), na mesma área de 
formação; os capítulos aprovados ou reprovados pelo editor e 
por pelo menos dois pareceristas foram informados aos(às) 
autores(as); estrutura obrigatória de cada capítulo: título, 
resumo e palavras-chave em português, inglês e espanhol, 
introdução, desenvolvimento, considerações finais, 
referências; caso os(as) autores(as) quisessem subdividir o 
desenvolvimento do capítulo em subcapítulos, observaram o 
mínimo de 5 (cinco) páginas por subcapítulo do 
desenvolvimento; foi disponibilizada sugestão de modelo de 
construção dos capítulos em Word; foi disponibilizado artigo 
que orienta como fazer trabalho de revisão de literatura. 

O livro conta com 22 capítulos, que abordam ricas 
discussões sobre a temática a que se propõe esta obra. 

Boa leitura! 
 

Jonas Rodrigo Gonçalves. 
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CAPÍTULO 01: 
 

ESTÍMULOS PROPRIOCEPTIVOS E SENSORIAIS NO 
ESPECTRO AUTISTA 

 
PROPRIOCEPTIVE AND SENSORY STIMULI IN THE 

AUTISTIC SPECTRUM 
 

ESTÍMULOS PROPIOCEPTIVOS Y SENSORIALES EN EL 
ESPECTRO AUTISTA 

 
Carla Chistie Tomazoli Santos1 

Ana Paula Nonato da Silva2 
Mylena da Silva Coelho3 

 
Resumo 
O transtorno do espectro do autismo, conhecido também pela 
sigla TEA, possuindo o CID-10:F84, pode aparecer durante os 
primeiros anos de vida, podendo comprometer suas 
habilidades motoras, comunicação e o convívio social. Como 
há três tipos de autismo, durante a infância deve-se observar 
as necessidades sensoriais deste indivíduo, os exercícios 
proprioceptivos sensoriais ajudam durante as crises de 
irritação. com a estimulação sensorial, o indivíduo começa ter 
noção de espaço e acaba melhorando a concentração, ficando 
calma e alerta. Com esses estímulos, há a melhora da 
interação social e comunicativa desse indivíduo. Objetivo: 
Verificar o que consta na literatura a respeito do uso de 

 
1 Carla Chiste Tomazoli Santos; Mestre em Ciências da saúde; Bacharel em 
Fisioterapia. Afiliação institucional: Faculdade de Ciências e Educação Sena 
Aires – FACESA; CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/4472348871314866. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5729-7904.  
E-mail:  carlachiste@senaaires.com.br 
2 Ana Paula Nonato da Silva; Graduando(a) em Fisioterapia pela Faculdade 
Sena Aires. CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/8908243977540752. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6442-6308. 
E-mail:  paula.nonato21@gmail.com.  
3 Mylena da Silva Coelho; Graduando(a) em Fisioterapia pela Faculdade Sena 
Aires. CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/0147769283660607. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8263-379X 
E-mail: mylena.fisio@gmail.com 
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Estímulos proprioceptivos e sensoriais no espectro autista. 
Método: O presente estudo consistiu em uma revisão de 
literatura sobre o uso de estímulos proprioceptivos e sensoriais 
no espectro autista, nas bases de dados eletrônicas Scielo e 
Google Scholar. Conclusão: Foi possível sugerir que 
estímulos proprioceptivos sensoriais tem sido   uma importante 
ferramenta coadjuvante no tratamento fisioterapêutico em 
indivíduos com TEA. 
 
Palavras-chave: Autismo. Estimulo Proprioceptivo e Sensorial. 
TEA. 
 
Abstract 
Autism spectrum disorder, also known by the acronym TEA, 
with the CID-10: F84, can appear during the first years of life, 
which can compromise your motor skills, communication and 
social life. As there are three types of autism, during childhood 
one must observe the sensory needs of this individual, 
proprioceptive sensory exercises help during crises of irritation, 
with sensory stimulation the individual begins to have a sense 
of space and ends up improving concentration and helps to 
calm down and being alert, with these stimuli, there is an 
improvement in the social and communicative interaction of this 
subject. Objective: Check what is in the literature regarding the 
use of proprioceptive and sensory stimuli in the autistic 
spectrum. Method: The present study consisted of a literature 
review on the use of proprioceptive and sensory stimuli in the 
autistic spectrum, in the electronic databases Scielo and 
Google Scholar. Conclusion: It was possible to suggest that 
sensory proprioceptive stimuli have been an important 
supporting tool in the physiotherapeutic treatment in individuals 
with ASD. 
 
Keywords: Autism. Proprioceptive and Sensory Stimulation. 
TEA. 
 
Resumen 
El trastorno del espectro autista, también conocido por el 
acrónimo TEA, con el ICD-10: F84, puede aparecer durante los 
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primeros años de vida, lo que puede comprometer sus 
habilidades motoras, la comunicación y la vida social. Como 
hay tres tipos de autismo, durante la infancia uno debe observar 
las necesidades sensoriales de este individuo, los ejercicios 
sensoriales propioceptivos ayudan durante las crisis de 
irritación, con estimulación sensorial el individuo comienza a 
tener una sensación de espacio y termina mejorando la 
concentración y ayuda a calmarse y estando alerta, con estos 
estímulos, hay una mejora en la interacción social y 
comunicativa de este sujeto. Objetivo: Compruebe lo que hay 
en la literatura sobre el uso de estímulos propioceptivos y 
sensoriales en el espectro autista. Método: El presente estudio 
consistió en una revisión de la literatura sobre el uso de 
estímulos propioceptivos y sensoriales en el espectro autista, 
en las bases de datos electrónicas Scielo y Google Scholar. 
Conclusión: Fue posible sugerir que los estímulos 
propioceptivos sensoriales han sido una herramienta de apoyo 
importante en el tratamiento fisioterapéutico en individuos con 
TEA. 
 
Palabras clave: Autismo. Estimulación propioceptiva y 
sensorial. TÉ. 
 
Introdução 
 O termo autismo é definido como um transtorno 
complexo do desenvolvimento, do ponto de vista 
comportamental, com diferentes etiologias que se manifesta 
em graus de gravidade variados (GADIA, 2006).  
  O sistema Sensorial por ter vários órgãos traz 
estímulos elétricos, através da pele, nariz, olhos, língua e 
ouvidos, assim formando nossos sentidos através de células 
receptoras. 
 O Sistema Proprioceptivo tem sido um grande aliado 
no tratamento TEA, pois a propriocepção traz a consciência do 
indivíduo no espaço, através dos receptores sensoriais 
localizados no sistema nervoso somático, por onde passa os 
impulsos elétricos motores ao músculo esquelético. Onde a 
função deste sistema é passar funções básicas desses 
receptores ao nosso sistema nervoso central como: a visão, o 



 13 

paladar, a audição, o tato, o olfato e sensações corporais. 
Quando há alguma alteração do sistema proprioceptivo, as 
estruturas apresentam algumas sintomatologias, como a perda 
de noção de espaço, desequilíbrio, vertigem, tonturas, déficit 
de atenção, entre outras alterações. 

 
Estímulos Proprioceptivo e Sensoriais no Espectro Autista 
 Segundo Pereira (2009), o autismo foi citado na 
literatura médica por Eugen Bleuler em 1911, para classificar 
indivíduos que apresentavam dificuldades na comunicação e 
na interação social com tendência ao isolamento, resultando 
em um importante e categórico trabalho sobre esquizofrenia do 
adulto e adolescente.  

De acordo com Schmidt (2013), o termo autismo 
atravessa a literatura como um tipo específico do TEA ou como 
conjunto de sinais e sintomas. Esse autor aponta que 
historicamente as primeiras publicações sobre o autismo são 
dos psiquiatras infantis Hans Asperger (1944) e Leo Kanner 
(1943). 
 O Transtorno do Espectro Autista (TEA) engloba 
diferentes condições marcadas por perturbações do 
desenvolvimento neurológico com três características 
fundamentais, que podem manifestar-se em conjunto ou 
isoladamente. São elas: dificuldade de comunicação por 
deficiência no domínio da linguagem e no uso da imaginação 
para lidar com jogos simbólicos, dificuldade de socialização e 
padrão de comportamento restritivo e repetitivo. 
 Também chamado de Desordens do Espectro Autista 
(DEA ou ASD em inglês), recebe o nome de espectro 
(spectrum), porque envolve situações e apresentações muito 
diferentes umas das outras, numa gradação que vai da mais 
leve a mais grave. Todas, porém, em menor ou maior grau, 
estão relacionadas com as dificuldades de comunicação e 
relacionamento social. 
 De acordo com o quadro clinico, o TEA pode ser 
classificado em 3 tipos, sendo eles: o Autismo Clássico, o 
Autismo de alto desempenho (também chamado de 
síndrome de Asperger) e o Distúrbio global do 
desenvolvimento sem outra especificação (DGD-SOE).  
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 O Autismo Clássico tem um grau de 
comprometimento que pode variar muito. De maneira geral, os 
indivíduos são voltados para si mesmos, não estabelecem 
contato visual com as pessoas nem com o ambiente; 
conseguem falar, mas não usam a fala como ferramenta de 
comunicação. Embora possam entender enunciados simples, 
têm dificuldade de compreensão e apreendem apenas o 
sentido literal das palavras. Não compreendem metáforas nem 
o duplo sentido. Nas formas mais graves, demonstram 
ausência completa de qualquer contato interpessoal. São 
crianças isoladas, que não aprendem a falar, não olham para 
as outras pessoas nos olhos, não retribuem sorrisos, repetem 
movimentos estereotipados, sem muito significado ou ficam 
girando ao redor de si mesmas e apresentam deficiência 
mental importante. 
 No autismo de alto desempenho ou Síndrome de 
Asperger, os indivíduos apresentam as mesmas dificuldades 
dos outros autistas, mas numa medida bem reduzida. São 
verbais e inteligentes. Tão inteligentes que chegam a ser 
confundidos com gênios, porque são imbatíveis nas áreas do 
conhecimento em que se especializam. Quanto menor a 
dificuldade de interação social, mais eles conseguem levar uma 
vida próxima à normal. 
 No Distúrbio Global do Desenvolvimento sem outra 
especificação, os indivíduos são considerados dentro do 
espectro do autismo (dificuldade de comunicação e de 
interação social), mas os sintomas não são suficientes para 
incluí-los em nenhuma das categorias específicas do 
transtorno, o que torna o diagnóstico muito mais difícil. 
 Em uma revisão de literatura sistemática, SOARES e 
CAVALCANTE NETO (2015) retratam as ferramentas 
avaliativas capacitadas para apontar quais são as 
insuficiências motoras de crianças com TEA. Inicialmente o 
estudo atesta a existência de comprometimentos motores 
necessários de análise, nas quais podem apresentar 
detrimento no planejamento e sequenciamento motor, 
consequências da escassez de interações sociais e a 
dificuldade em assimilar e dar sentido aos estímulos visuais 
provenientes do ambiente externo. Ressalta ainda a enorme 
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importância de um diagnóstico aprofundado, que caracterize e 
reconheça as dificuldades e carências motoras desses 
indivíduos, com o intuito de dispor de uma abordagem eficaz 
com resultados plausíveis ao desfecho do tratamento. 
 
AUTISMO E SEUS DESAFIOS 
 Os pais dos indivíduos com TEA são normalmente os 
primeiros a verificar que algo diferente está acontecendo com 
seu filho. Nesse momento, começa a busca por auxílio, sendo 
um período de incertezas, o que antecede o processo de 
elaboração e formação do diagnóstico. No entanto, cabe 
salientar sobre a importância da forma como esse diagnóstico 
é elaborado pelos pais das crianças com TEA. Schulman 
(2002) afirma que, assim que o diagnóstico é comunicado, é 
importante dirigir os pais aos recursos úteis, o que auxilia na 
sensação de que existe algo para fazer.  
 Entre os recursos referidos por esse autor para a 
compreensão sobre o transtorno estão as leituras sobre o 
diagnóstico, a fim de compreenderem os sintomas do TEA, que 
variam muito dependendo do caso. Sabe-se que, no autismo, 
“nem todos são iguais e nem todos têm as mesmas 
características. Uns podem ser mais atentos, uns mais 
intelectuais e outros mais sociáveis, e assim por diante” 
(FERREIRA, 2009, p. 15). 
 Segundo Ferrari (2000), o diagnóstico deve ser feito o 
mais precocemente possível e possui três passos muito 
importantes: a história clínica do indivíduo, um exame 
neuropediátrico e um registro de algumas sequências de 
interação da criança com os pais. Um diagnóstico clínico 
deverá ser complementado com outras informações recolhidas 
nos diversos contextos de vida da criança, contribuindo para 
uma avaliação mais rigorosa que irá possibilitar conhecer como 
se influenciam reciprocamente as características da criança e 
dos ambientes em que esta está envolvida e 
consequentemente para a elaboração de programas de 
intervenção mais eficazes (Hortal et al., 2011). 
 Pelo fato de a etiologia do autismo ser pouco definida, 
os pais podem apresentar sentimentos negativos em vista da 
necessidade de busca por respostas. A fim de dar sentido para 
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o que está acontecendo com seu filho, essas dificuldades 
enfrentadas podem gerar sentimentos confusos (SCHMIDT, 
2013). Para esse autor, esses sentimentos estão associados a 
diferentes reações, entre eles enquadram-se: 1- negação, 2- 
raiva, 3- culpa, 4- pensamento mágico, 5- início da aceitação e 
6- busca por soluções. Conforme Ardore, Cortez e Regen 
(2001), muitos pais, após o recebimento do diagnóstico do filho, 
buscam um culpado, choram e negam sua doença. Há um 
choque diante do novo, do inesperado, um futuro imprevisível 
dessa criança e da família. Alguns sentem dificuldades em 
interagir com o filho e, reclusos na sua dor, acabam perdendo 
o contato com a sociedade e voltando sua atenção para a 
família, evitando julgamentos e críticas. 
 Indivíduos com autismo enfrentam problemas no 
desenvolvimento da linguagem, nos processos 
de comunicação, na interação e comportamento social. No 
entanto, quando falamos de um “espectro”, falamos de uma 
ampla variação. Cada pessoa que recebe um diagnóstico 
de Transtorno do Espectro Autista (TEA) é única. Importante 
ressaltar que o autismo se manifesta de várias maneiras e 
nunca é exatamente igual de uma pessoa para outra. 
 Muitos indivíduos com autismo não falam, mas 
compreendem a linguagem plenamente. Apenas são incapazes 
de comunicar em palavras seus sentimentos em relação ao 
que estão ouvindo. 
 Autistas podem ter dificuldade em interpretar sinais não 
verbais transmitidos por outras pessoas, em bater papo ou em 
compreender a linguagem corporal. Por outro lado, os 
indivíduos com autismo muitas vezes superam os outros em 
tarefas auditivas e visuais, e também são melhores em testes 
de inteligência não verbais. Eles também têm, frequentemente, 
memórias excepcionais, e podem se lembrar de informações 
que leram semanas atrás. 
 Os indivíduos com autismo podem possuir 
a habilidade de concentrar-se fortemente sobre uma só coisa. 
Isso lhes permite aprofundar-se muito naquilo que desperta seu 
interesse. Alguns indivíduos se tornam pianistas ou cantores 
incríveis, graças ao fato de possuírem uma capacidade 
espantosa de decorar canções e notas musicais, por exemplo. 

https://www.vittude.com/blog/fala-psico/autismo-e-familia-funcionamento-familiar-pos-diagnostico/
https://www.vittude.com/blog/comunicacao/
https://www.vittude.com/blog/transtorno-do-espectro-autista-ou-autismo/
https://www.vittude.com/blog/fala-psico/devemos-continuar-fugindo-de-sentimentos-que-nao-gostamos-de-ter/
https://www.vittude.com/blog/fala-psico/habilidades-sociais-voce-pode-desenvolve-las-e-ter-sucesso/
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 O autista apresenta pouca facilidade de compreensão 
do seu próprio corpo de forma global e em segmentos, tanto 
estático como em movimento, originando um distúrbio de 
esquematização corporal. Acarreta-se assim prejuízos no 
desenvolvimento do equilíbrio estático e dinâmico, da 
lateralidade, coordenação grossa e fina (CATELLI et. al. 2016), 
da noção de reversibilidade e assimetria de movimento, que 
formam a base primordial na obtenção da autonomia e 
aprendizagens cognitivas. Podem apresentar também na 
maioria dos casos alterações de tônus muscular, manifestando-
se como hipotonia; tendo por consequência alterações da 
coluna vertebral (escoliose), sendo um dos indicativos de 
deletério controle e ajuste postural (AZEVEDO e GUSMÃO 
2016). 
 A aversão é uma forma de alteração sensorial, em que 
o indivíduo exprime hiper respostas a determinados estímulos 
externos. Além dos déficits motores, a criança autista 
possivelmente exibirá algumas variações de aversões, como: 
visual, auditiva e tátil. Segundo CARISSA J. CASCIO (2014), 
respostas podem ser correspondentes a uma modificação 
genética nos transportadores do neurotransmissor serotonina, 
comprovado no estudo, em que dois grupos de crianças foram 
sujeitos a um mapeamento genético e avaliação sensorial. 
Desses grupos, um era integrado por crianças típicas e o outro 
de crianças autistas, sendo que o segundo grupo composto por 
crianças autistas evidenciou uma elevação considerável nos 
transportadores de serotonina. 
 
O SISTEMA PROPRIOCEPTIVO 
 O Sistema Proprioceptivo é de fundamental 
importância para o tratamento de TEA, pois proporcionam a 
este indivíduo a capacidade de reconhecer sua posição no 
espaço. A propriocepção tem por definição, a capacidade do 
nosso corpo de saber onde está a qualquer momento, que 
também é chamado de consciência corporal. E assim como nós 
vemos através dos receptores chamados nossos olhos, com a 
propriocepção, sabemos onde o nosso corpo está por causa 
dos receptores que correm por todos os músculos e 
articulações. Nossa visão é estimulada por luzes brilhantes ou 
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objetos em movimento, e a propriocepção é estimulada por 
pressão para os receptores por todo o nosso corpo. Sempre 
que nos esprememos através de um espaço apertado, 
abraçamos alguém, ou pulamos para cima e para baixo, 
estamos recebendo informações proprioceptivas. O sistema 
proprioceptivo nos ajuda a atravessar a sala sem bater em nada 
ou escalar um trepa-trepa ou segurar um lápis para escrever. 
Temos que saber onde cada parte do nosso corpo está e como 
chegar lá rapidamente para poder fazer praticamente qualquer 
coisa. Propriocepção desempenha um papel enorme nisso e 
desenvolvê-lo é obviamente importante para todos. 
 Por meio da propriocepção, o autista pode diferenciar 
o toque, força, temperatura e reconhecer o lugar de cada 
membro do seu corpo e sua função. Apesar de ser uma 
habilidade que todo ser humano tem, um indivíduo com TEA 
precisa desses estímulos, que dizem ao cérebro, os 
movimentos e a posição do corpo no espaço. Quando se tem a 
pouca estimulação deste sistema, pode ocorrer quedas, 
tropeços com mais frequência. Por esse sistema se encontrar 
desorganizado pode atrapalhar algumas habilidades e sua 
coordenação motora fina. Por isso os estímulos sensoriais 
proprioceptivos precisam ser trabalhados para melhor 
administração de informações sensoriais. 
 Crianças com Autismo que apresentam estorvo 
sensorial proprioceptivo pode estar aperfeiçoando essas 
questões, utilizando atividades que envolva o uso da força e do 
equilíbrio, como: o uso de bola de pilates, carrinho de mão, 
cabo de guerra, rolar no chão em um cobertor, pular na cama 
elástica, balanço, escorregador, bicicleta, atividade de 
suspensão nas Barras no playground entre outras, brincadeiras 
que estimulem seu lado sensorial. 
 As atividades proprioceptivas são orientadas para cada 
indivíduo de forma diferenciada, seguindo os limites do seu 
corpo e das suas capacidades. Os exercícios proprioceptivos 
podem ser utilizados com o auxílio de equipamentos durante o 
treino, trazendo diferencial durante a terapia, estes exercícios 
devem ter uma sequência de movimentos, lentos e que se 
repitam, sempre com o auxílio de um apoio, para que esta 
criança não perca o equilíbrio durante a terapia. Com treino 
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proprioceptivo, é possível perceber o aumento da postura 
articular da criança, verificando assim uma ampla recepção dos 
movimentos articulares. 
 Com o treino, é possível que se reduza a instabilidade 
funcional, ocasionando menor risco de lesões, aumento na 
estabilidade postural e de tônus muscular, auxiliando o 
aperfeiçoamento das atividades de vida diária. (LOPES, 2009).  
 Uma sensação diminuída de propriocepção pode 
resultar em má coordenação, postura inadequada, uso de força 
excessiva ou insuficiente, diminuição da consciência corporal, 
déficits no planejamento motor e muito mais. 
 

  
 Para ajudar a criança a desenvolver a propriocepção, 
os receptores proprioceptivos no corpo respondem ao 
alongamento e a compressão dos músculos. Portanto, as 
atividades que estimulam essa resistência e movimento, 
ajudam a estimular essas terminações nervosas. As atividades 
proprioceptivas costumam ser calmantes, organizam o corpo e 
ajudam a criança a estar pronta para fazer as atividades. 
Podemos citar algumas atividades proprioceptivas, Empurrar 
(essa atividade comprime as terminações nervosas) e puxar 
(estica as terminações nervosas), ou seja, empurrar uma cesta 

SISTEMA PROPRIOCEPTIVO 

HIPERSENSÍVEIS 
(Evitam Sensações) 

HIPOSENSÍVEIS 
(Buscam Sensações) 

• Parecem preguiçosos 
ou Letárgicos  

• Usam muita força 

• Evitam atividades 
ativas, como correr. 

• Escalam objetos, 
pessoas e muros 

• Podem ser seletivos ao 
alimentar 

• Andam fazendo barulho, 
pisões 

• Preferem ficar parados • Pobre consciência 
corporal e espacial 

• Evitam ser tocados 
pelos outros 

• Mordem, batem e dão 
pontapés 

• Dificuldade para usar 
escadas 

• Preferem roupas justas 
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pesada, puxar um carrinho com a caçamba cheia de areia, 
atividades de saltos, como por exemplo, amarelinha, bola de 
pular, trampolim, pula-pula. Ensinar a criança a dar um abraço 
para sentir onde o corpo está no espaço. Pode-se estimular a 
criança a transportar objetos pesados, como mantimentos, 
mochila, uma pilha de livros. Usar a massinha ou cavar na areia 
para fornecer trabalho pesado para as mãos. 
 Um bom exemplo também são os esportes, pois 
favorecem muitos estímulos sensoriais, principalmente se 
estimular o Sistema Proprioceptivo. O ideal seria o Judô, pois 
ele ensina a noção corporal, promove o fortalecimento 
muscular, faz pressão nas articulações, isso sem contar, na 
disciplina, na organização, na autodefesa, que é o principal 
foco que esse esporte favorece. 
 
SISTEMA SENSORIAL 
 O Sistema Sensorial é responsável pela organização 
das informações, que chega ao cérebro. No transtorno do 
Espectro Autista, há uma desorganização de sistema, que 
consiste em falhas de integração sensorial em modulações 
pobres de estímulos no convívio de autista. 
 No TEA o processamento da informação sensorial está 
normalmente comprometido, interferindo no desempenho 
diário ou no comportamento, devido a dificuldades em regular 
a intensidade da resposta a estímulos sensoriais (Daly, 
Daneski, Ellen, Gosdsmith, Hawkins, Liddiard, et al., 2007).  
 O processamento das informações sensoriais é feito 
através dos nossos sentidos, que atuam através dos órgãos 
sensoriais, que captam os estímulos e os enviam para o 
cérebro para serem assim processados. 
 O ser humano, inconscientemente, aprende a utilizar 
os sentidos de forma a produzir novas aprendizagens. Os 
sistemas sensoriais permitem que o cérebro interprete os 
estímulos recebidos e que implemente uma resposta 
adequada. (Ayres, 2005; Hilton, Harper, Kueker, Lang, 
Abbacchi, Todorov et al., 2010).  
 O desenvolvimento cerebral depende da informação 
que recebe do ambiente. As crianças naturalmente realizam 
atividades de movimento e manipulação que promovem uma 
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integração da informação recebida através dos sentidos. Esta 
informação é posteriormente organizada e armazenada, 
permitindo novos conhecimentos sobre o meio e sobre as 
pessoas e isto é que funciona ou pode funcionar de forma 
diferente nas pessoas com TEA. (Daly et al., 2007). 
 Nas pessoas com TEA, este processamento está 
comprometido e a informação sensorial não é registrada e 
processada da forma correta, originando comportamentos 
desajustados que dificultam uma participação ativa e funcional 
nas várias ocupações diárias (Daly et al., 2007; Dunn, 2007; 
Roley & Schaaf, 2006). 
 Integração Sensorial é a habilidade em organizar, 
interpretar sensações e responder apropriadamente ao 
ambiente, auxiliando nas atividades do dia a dia. Kanner e 
Asperger descreviam reações fora do comum de seus 
pacientes autistas com relação aos sons, toque, cheiros, 
estímulos visuais e paladar. Alguns estímulos que são 
aparentemente comuns, são percebidos como algo 
estressante, causador de medo e ansiedade, enquanto outros, 
são percebidos como fontes de prazer e satisfação. As 
Crianças autistas com problemas sensoriais apresentam 
dificuldade em interpretar e organizar as informações 
sensoriais vindas do seu próprio corpo ou do ambiente. 
 Um indivíduo autista pode, por exemplo, ignorar um 
tipo de barulho muito alto ou não responder ao seu nome (Hipo-
resposta), e ficar agitado e gritar ao escutar o barulho de 
liquidificador, enceradeira, secador de cabelo ou latido de um 
cachorro, por exemplo. (Hiper-resposta). Pode ainda, reagir 
emocionalmente ou agressivamente ao toque (Hiper-resposta) 
ou apresentar necessidade incomum de tocar certos 
brinquedos, superfícies, texturas ou outras pessoas (Hipo-
resposta). 
 O indivíduo autista que apresenta Hiper-resposta a 
estímulos sensoriais pode demonstrar alterações 
comportamentais como: agitação, choro imotivado, 
irritabilidade, movimentos estereotipados excessivos ou 
agressividade. Já o indivíduo que apresenta hipo-resposta 
demonstra comportamento de passividade, sem reação aos 
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estímulos externos e pouca resposta para estímulos como 
toque, sons, cheiros, sabores e texturas. 
 Nesse sentido, com o auxílio da terapia de integração 
sensorial, a abordagem de Integração Sensorial em indivíduos 
autistas tem como objetivo: Diminuir os movimentos 
estereotipados, aumentar a capacidade de atenção, 
comunicação, interação social, organização interna e melhorar 
desempenho em atividades do dia a dia. 
 Trabalhando a integração sensorial, poderá promover 
a organização de conduta do indivíduo, irá fornecer condições 
para que os indivíduos explorem o ambiente, irá aumentar a 
habilidade em manter a atenção, irá melhorar na coordenação 
e planejamento dos movimentos para a criança obter o sucesso 
em atividades que lhe interessar, irá promover o aumento da 
autoestima e confiabilidade em si e em suas habilidades e 
dentre outros. 
 Quando o processo de Integração Sensorial é 
desorganizado, vários problemas de aprendizagem, 
desenvolvimento ou comportamento podem aparecer. Muitos 
indivíduos com algum distúrbio de Integração Sensorial são 
incapazes de brincar. Há certos distúrbios que tornam difícil 
para o indivíduo interagir com o brinquedo. Pode parecer um 
pouco desajeitado em atividades que envolvam movimentos, 
como por exemplo, jogar futebol, pular corda ou não conseguir 
manter um objeto seguro nas mãos, podem estar ligados 
diretamente ao processamento inadequado das informações 
sensoriais e a consequente não integração das informações 
sensoriais. 
 Uma sensação pode ser agradável para uns e 
extremamente desagradável para outros. Isso ocorre porque o 
caminho que as sensações fazem até o cérebro pode ser 
diferente na sua intensidade, com isso as respostas vindas do 
cérebro podem ser de Hipersensibilidade (+), de 
Hipossensibilidade (-) ou Intensidade Adequada. 
 O tapete sensorial é um exemplo de uma terapia, que 
visa a estimulação da sensibilidade tátil, que consiste em várias 
texturas, podendo ser menos agressiva ou mais agressiva, 
assim gerando uma organização neurológica de sistema, com 
isso, vem auxiliando na integração sensorial. 
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 Alguns indicadores de integração sensorial são: O 
indivíduo escolher sempre os mesmos brinquedos, 
preferencialmente aqueles que têm um papel claro e bem 
definido, passar de uma atividade a outra com frequência, não 
concluindo essas atividades, ao desenhar faz sempre as 
mesmas figuras, ser desajeitado e esbarrar em tudo que 
encontra, ter dificuldade de pegar uma bola ao ser jogada, não 
antecipando o movimento, Não gostar de permanecer em filas, 
evita sujar-se, não gosta de brincadeiras que envolvem pintura, 
argila ou suja-se nas brincadeiras e não demonstra qualquer 
incômodo, não perceber que está sujo, usar roupas torcidas no 
corpo, morde-se ou morder outra pessoa, parece ter prazer em 
cair e dentre outros. 
 A técnica de estimulação sensorial utiliza técnicas que 
são variadas e proporcionam à criança um tipo de estimulação 
sensorial específica. Temos como exemplo, os indivíduos que 
necessitam de toques profundos, apertados para acalmar ou 
estimular o sistema nervoso central e assim terem um 
comportamento ajustado. Estas técnicas podem ser utilizadas 
isoladamente ou então integradas em programas de IS. 
Estudos têm revelado que estas técnicas são úteis para o 
planejamento educacional e que promovem comportamentos 
mais calmos nas crianças com TEA. Field, Lasko, Mundy, 
Henteleff, Kabat, e Talpins, (1997) realizaram um estudo em 
que conseguiram demonstrar que indivíduos que receberam 
massagens ou terapia do toque, duas vezes por semana, 
durante 4 semanas, melhoraram significativamente os níveis de 
atenção, atenção conjunta, auto regulação e comportamento 
social e também manifestaram diminuição nas estereotipias. 
 Os profissionais que atuam nesta área devem trabalhar 
colaborativamente com a família e com a escola de forma a 
fornecer orientações ao nível da intervenção para colmatar as 
falhas sensoriais que possam interferir com o desempenho 
educacional e com as tarefas do dia a dia, permitindo assim 
experiências de sucesso e satisfação para a criança e sua 
família (Baranek, 2002; Dunn, 2007). 
 Para tratamento motor e sensitivo de indivíduos 
autistas, as evidências mais encontradas relatam que as 
intervenções utilizando a ludoterapia, equoterapia e integração 
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sensorial são mais benéficas na modulação comportamental 
desses indivíduos, por consequência de um aprimoramento 
das habilidades motoras e sensitivas deletérias do TEA. 
Evidências apontam também que é possível associar estas três 
intervenções com resultados favoráveis no tratamento.  
 A Ludoterapia é uma modalidade terapêutica que se 
aplica como toda e qualquer atividade lúdica com crianças, 
utilizando o ato de brincar como ferramenta de favorecimento e 
simplificação da expressão verbal e não verbal por meio da 
criança em ambiente terapêutico e durante a intervenção 
realizada. Tais brincadeiras devem ser planejadas auxiliando 
técnicas terapêuticas associadas e alinhadas com objetivos 
maiores, estipuladas pelo terapeuta de estimulações diversas 
da criança e/ou como ferramenta de expressão sentimental por 
meio da manipulação de objetos pela criança (SILVA U. K. F. 
et. al. 2017; BARROS S. M. D. 2019). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 É papel primordial do profissional de saúde 
compreender e viver em constante profundidade o fato de que 
o indivíduo com TEA necessita de alguém que se encante com 
seu mundo e o compreenda como essencial ao ato de viver, 
alguém que sonhe, fantasie, sorria, dê gargalhadas, se alegre, 
busque realizar, alguém que, conscientemente, construa a 
existência para si e para o outro: um profissional que lança mão 
do arcabouço de seu conhecimento para o exercício de seu 
trabalho, ao mesmo tempo em que é repleto de sensibilidade e 
sutileza relacional. 
 Utilizando o pensamento de Ferreira e colaboradores 
(2002), como referência, o profissional que decide lidar com a 
criança autista deve considerar tudo o que é sabido sobre o 
processo de desenvolvimento normal e os fatores que otimizam 
o desenvolvimento, como também tem de considerar o que se 
sabe sobre os aspectos anormais que interferem no 
desenvolvimento das crianças autistas. 
 É fácil perceber que a criança autista não possui um 
corpo vivenciado. A sensação que se tem é que o corpo é um 
objeto à parte, sem significação, sem importância. Existe uma 
grande dificuldade, em compreender seu corpo como um todo. 
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Ela não desenvolve, de maneira adequada, as noções de 
Esquema Corporal, o que tem diversas implicações. 
 Uma das maneiras de auxiliar no tratamento do 
Autismo é por meio do corpo. A partir de experiências sensório-
motoras, o indivíduo autista poderá aumentar sua relação com 
o mundo. 
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CAPÍTULO 02:  
 

A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO 
FRENTE AO AUTISMO4 

 
THE IMPORTANCE OF NURSES' ASSISTANCE IN FACE OF 

AUTISM 
 

LA IMPORTANCIA DE LA ASISTENCIA DE ENFERMERAS 
FRENTE AL AUTISMO 

 
Jonas Rodrigo Gonçalves5 

Thais de Souza Silva6 
Vanessa Braga Oliveira7 

 
Resumo 
O tema deste capítulo é a importância do enfermeiro diante do 
Autismo. Investigou o seguinte problema: qual é a importância 
do enfermeiro na assistência de pacientes autistas? Cogitou a 
hipótese de que o enfermeiro tem um papel importante na 
melhoria da qualidade de vida do paciente autista e família. O 
objetivo geral é identificar o papel do enfermeiro no 
atendimento de pacientes autistas. Os objetivos específicos 
são: analisar o papel do enfermeiro; listar as estratégias e 
intervenções; analisar as dificuldades encontradas. Este 
trabalho é importante para os profissionais da saúde pela 
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construção do elo com o paciente. Para a ciência, é relevante 
por proporcionar embasamento adicional para futuras 
pesquisas. Agrega à sociedade por conhecer e valorizar o 
enfermeiro. Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica com 
duração de dois meses.  
 
Palavras-chave: Autista. Assistência de enfermagem. 
Enfermagem. Transtorno Autista. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is the importance of the nurse in the 
face of Autism. He investigated the following problem: what is 
the importance of nurses in the care of autistic patients? He 
considered the hypothesis that nurses have an important role in 
improving the quality of life of autistic patients and their families. 
The general objective is to identify the nurse's role in the care 
of autistic patients. The specific objectives are: to analyze the 
nurse's role; list strategies and interventions; analyze the 
difficulties encountered. This work is important for health 
professionals for the construction of the link with the patient. For 
science, it is relevant for providing additional background for 
future research. It adds to society by knowing and valuing the 
nurse. This is a qualitative theoretical research lasting two 
months. 
 
Keywords: Autistic. Nursing care. Nursing. Autistic Disorder. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es la importancia de la enfermera 
frente al autismo. Investigó el siguiente problema: ¿cuál es la 
importancia de las enfermeras en el cuidado de pacientes 
autistas? Consideró la hipótesis de que las enfermeras tienen 
un papel importante en la mejora de la calidad de vida de los 
pacientes autistas y sus familias. El objetivo general es 
identificar el papel de la enfermera en la atención de pacientes 
autistas. Los objetivos específicos son: analizar el papel de la 
enfermera; enumerar estrategias e intervenciones; Analizar las 
dificultades encontradas. Este trabajo es importante para los 
profesionales de la salud para la construcción del vínculo con 
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el paciente. Para la ciencia, es relevante para proporcionar 
antecedentes adicionales para futuras investigaciones. Se 
suma a la sociedad al conocer y valorar a la enfermera. Esta es 
una investigación teórica cualitativa que dura dos meses. 
 
Palabras clave: Autista Cuidados de enfermería. Enfermería 
Trastorno autista. 
 
Introdução  

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma 
síndrome que causa disfunção física no cérebro, normalmente 
diagnosticada na infância. O enfermeiro de atenção básica tem 
um papel importante nesses casos, realiza cuidados e orienta 
paciente e pais, é responsável pela tríade equipe de saúde-
paciente-família.   

A equipe de enfermagem precisa conhecer o Autismo, 
observar algum comportamento inicial do transtorno e 
encaminhar o paciente ao especialista para realizar avaliações, 
diagnóstico precoce e orientações adequadas. O profissional 
precisa estar preparado para ajudar a família e efetuar o 
atendimento humanizado (CARNIEL, 2010, p.3).  

Este artigo propõe responder ao seguinte problema: 
qual é a importância do enfermeiro na assistência de pacientes 
autistas? O enfermeiro é o profissional que tem mais contato 
com o paciente, portanto desenvolve laço e interação, tem um 
valoroso papel durante todo o processo. 

Prestar assistência para as crianças com TEA é um 
desafio para os profissionais de saúde, principalmente ao 
enfermeiro, que tem muita responsabilidade ao lidar com o 
paciente e família, buscando sempre o progresso da qualidade 
de vida. A assistência de enfermagem procura intervir na 
individualidade, nas características peculiares e no 
desenvolvimento da criança, atendendo também a família para 
garantir o êxito e a segurança do tratamento (BARBOSA e 
NUNES, 2019, p.15).   

A hipótese analisada é que o enfermeiro tem um papel 
importante na melhoria da qualidade de vida do paciente e 
família. É essencial que o profissional de saúde forneça todo o 
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suporte necessário aos envolvidos no cuidado, almejando o 
bem-estar de todos. 

O enfermeiro é um dos responsáveis pelo amparo aos 
pacientes autistas e seus cuidadores. Além da participação e 
auxílio no processo de promoção, prevenção e reabilitação da 
saúde, procura quebrar os preconceitos criados pela sociedade 
(SENA, 2015, p.10).  

O objetivo geral é identificar o papel do enfermeiro no 
atendimento de pacientes autistas. Este trabalho expressa a 
importância que o profissional tem nas consultas, esclarecendo 
como são realizadas as intervenções. 

A enfermagem representa conforto para os pacientes 
autistas, auxilia na reabilitação, na intervenção terapêutica, no 
reconhecimento de capacidades, habilidades e 
potencialidades, no aceitamento, enfrentamento e convívio 
com as limitações (CRUZ e XAVIER, 2013, p.14). 

Os objetivos específicos deste trabalho são analisar o 
papel do enfermeiro, listar as estratégias e intervenções 
utilizadas pelos profissionais e analisar as dificuldades 
encontradas durante todo o procedimento. 

A enfermagem atua com o paciente autista e a família, 
isso exige embasamentos científicos sobre o transtorno, para 
avaliar e auxiliar os envolvidos (ARAÚJO, 2019, p.4). 

 Evidenciar o significado da enfermagem para o 
paciente autista, sua família e para a equipe multidisciplinar 
ajuda a reconhecer melhor essa classe. Os enfermeiros são 
profissionais que estão sempre na linha de frente do cuidado. 

O conhecimento deste estudo pode viabilizar o 
embasamento e o aprimoramento de futuras pesquisas e 
intervenções neste domínio. Pode ser um incentivo para a 
criação de novas estratégias e capacitações dos profissionais 
para prestar uma assistência de qualidade. 

Com essa pesquisa as pessoas podem entender e 
reconhecer a atuação do enfermeiro diante do Autismo. Ela 
contribui para a visão aprofundada da função e o desempenho 
desses profissionais, que muitas vezes são desvalorizados e 
julgados pela sociedade. 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica, que 
consiste em obter conhecimento por meio de artigos científicos 
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publicados, desde que tratem de um determinado tema e a 
compreensão dele, com duração de dois meses. 

Existem vários modelos de artigos de revisão de 
literatura, dependem da área de formação do aluno. Dessa 
forma, é um trabalho acadêmico em que o discente deve 
realizar o trabalho de curso que planejou em seu projeto de 
pesquisa (GONÇALVES, 2019, p.8). 

 
A importância da assistência do enfermeiro diante do 
Autismo 

A assistência à criança com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) é um desafio para os profissionais de saúde, 
especialmente para o enfermeiro, que tem um importante papel 
no atendimento à família e ao paciente, propiciando a melhoria 
da qualidade de vida deles. A assistência de enfermagem 
considera a individualidade, o desenvolvimento e as 
características peculiares da criança, considera as 
observações dos pais, busca o vínculo e a interação para 
garantir êxito e segurança na terapia (BARBOSA e NUNES, 
2019, p.15). 

O Autismo faz parte de um grupo de síndromes, o 
Transtorno do Espectro Autista causa disfunções físicas no 
cérebro, afeta o comportamento, a comunicação e a 
socialização do indivíduo. O símbolo do Autismo é o quebra-
cabeça, que denota sua diversidade e complexidade. 

O profissional de enfermagem é parte imprescindível 
para a identificação dos primeiros sinais e sintomas da TEA, 
pois está envolvido na saúde infantil, avalia o desenvolvimento 
da criança nas consultas de Crescimento e Desenvolvimento-
CD (BORTONE, 2016, p.2). 

A consulta de CD é realizada a partir do primeiro mês 
de vida da criança e deve ocorrer até os 2 anos de idade, 
objetiva acompanhar o desenvolvimento da criança em todas 
as áreas. São avaliados os marcos físico, motor, social, 
cognitivo e emocional e a partir deles são traçados os padrões 
de desenvolvimento infantil. É um instrumento muito valioso na 
prevenção e detecção de anormalidades, iniciando 
intervenções, que quando precoces obtém melhores 
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resultados. As consultas são realizadas pelos enfermeiros e 
pelo médico da atenção básica. 

Os enfermeiros da atenção primária têm mais contato 
com as crianças nos primeiros meses de vida. É importante 
conhecer o desenvolvimento adequado para cada idade, pois 
ajuda na identificação de alterações. A confirmação precoce da 
doença interfere diretamente na assistência da criança com 
Autismo, proporciona tratamento adequado e evolução nos 
resultados (BARBARO E RIDGWAY, 2011, p.22). 

Durante as consultas é importante observar 
atentamente o desenvolvimento da criança e os sinais de alerta 
que possam indicar Autismo, pois é uma perturbação 
neurológica que se manifesta muito cedo (BARBOSA e 
NUNES, 2019, p.15). 

Os sinais do Autismo podem aparecer até os 3 anos de 
idade e são identificados pelos profissionais a partir de 1 ano. 
Os pais têm a capacidade de detectar esses transtornos muito 
antes. Quanto mais cedo as intervenções forem iniciadas, 
maiores serão os progressos.  

Para iniciar o atendimento da criança com Autismo é 
importante primeiramente se apresentar, explicar passo a 
passo o que será realizado antes de tocar na criança e encerrar 
a explanação com incentivos, assegurando que não ficará 
sozinha, pois os pais ou o acompanhante podem permanecer 
ao seu lado. Deve haver o mínimo de profissionais no recinto e 
a presença dos familiares (JOHNSON et al, 2012, p.26). 

O enfermeiro deve fazer o levantamento de dados, os 
diagnósticos de enfermagem e prescrever as intervenções de 
acordo com a necessidade dos achados (CARNIEL, 2010, p.7). 

Os pacientes com TEA apresentam sinais e sintomas 
como o isolamento social, a hipersensibilidade, a 
hiperatividade, a irritabilidade, a ecolalia, os movimentos 
repetitivos, a dificuldade de sair da rotina, de manter contato 
visual e gestual. O enfermeiro deve observar todas essas 
características e criar vínculo com a criança (BARBOSA, p.3). 

O Autismo é classificado em três graus, no grau 1 o 
paciente necessita de pouco apoio, no grau 2 de apoio 
substancial e no grau 3 de muito apoio substancial. Tudo 
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dependerá do paciente e de suas necessidades, sempre 
considerando as três áreas, comportamental, social e verbal. 

É uma responsabilidade do profissional identificar os 
sinais e sintomas apresentados pela criança e encaminhá-la 
para uma equipe multiprofissional. Também desempenha o 
papel de mediador entre a família e os outros profissionais 
(ARAÚJO, 2019, p.4).  

Independente do grau em que o paciente é classificado 
precisará de apoio específico. Em alguns os sintomas são mais 
sutis, esse é o grande diferencial de cada um e o que acarreta 
o tratamento individualizado, que busca bem-estar e avanços 
na saúde. Até o momento não há cura para o Autismo, o 
tratamento pretende auxiliar no alcance da independência para 
as atividades cotidianas. 

É necessário conhecer o desenvolvimento dos 
parâmetros normais de cada faixa etária, para realizar uma 
avaliação correta e completa, e conhecer as alterações do 
transtorno (CARDOSO, 2018, p.23). 

Estar atento ao crescimento e desenvolvimento da 
criança corrobora com a descoberta precoce do Autismo 
(BRASIL, 2014, p.3). 

Uma intervenção ágil faz a diferença na evolução do 
desenvolvimento da criança com Autismo, é essencial que os 
profissionais sejam devidamente capacitados (BARBARO, 
2011, p.22). 

É importante que o profissional conheça o transtorno 
para prestar a assistência adequada. Até o momento não existe 
uma abordagem específica e eficaz para lidar com o Autismo 
(BARBOSA e NUNES, 2019, p.3). 

O profissional enfermeiro é imprescindível, cabe a ele 
prestar assistência à criança e família. Quanto mais cedo 
ocorrer o diagnóstico, melhor será o prognóstico, o tratamento 
deve ser realizado de acordo com a fase na qual está a criança 
(SILA, 2016, p.3). 

 É responsabilidade do enfermeiro criar um ambiente 
terapêutico para ajudar o paciente a desenvolver a autoestima 
e o autocuidado, estimular sua capacidade de relacionamento 
com os outros, ajudar na confiança com as pessoas, e a voltar 
para a vida em sociedade, entre outras (SENA, 2015, p.9). 
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A assistência de enfermagem para crianças com TEA 
procura desestimular a autoagressão, desviando a atenção 
para outras coisas ou objetos, incentiva a demonstração de 
carinho através do toque, estimula e está atento ao que o 
indivíduo fala, ensinar o autocuidado, como a higiene pessoal, 
desestimular movimentos repetitivos, definir limites, e estimular 
a socialização através de atividades em grupo (SANTOS 
JÚNIOR, 2007, p.12).   

É importante oferecer brinquedos para a distração 
antes e durante o atendimento, permitir que a criança caminhe 
pelo ambiente enquanto aguarda ser chamada para a consulta, 
manter o ambiente com luzes menos intensas, reduzir ruídos e 
sons desnecessários, e incentivar somente uma pessoa a falar 
por vez (JOHNSON et al, 2012, p.26).  

É importante preservar a rotina da criança, reduzir o 
estresse desse período de afastamento de tudo que faz parte 
do seu mundo, e adentrar no ambiente hospitalar, que é 
desconhecido. Isso é realizado pelos enfermeiros e por toda a 
equipe multidisciplinar (SILVA, 2012, p.7). 

É necessário conquistar a confiança das crianças e 
prestar uma assistência na qual não se sintam ansiosas, 
humilhadas, ameaçadas, rejeitadas e ou ignoradas (BARBOSA 
e NUNES, 2019, p.3). 

O processo de enfermagem deve colaborar com o 
paciente em sua reabilitação e meta de intervenção 
terapêutica, com ações que o auxiliem a reconhecer suas 
capacidades, habilidades e potencialidades, aceitando, 
enfrentando e convivendo com suas limitações (CRUZ e 
XAVIER, 2013, p.14). 

O enfermeiro é um profissional essencial no cuidado, 
na detecção precoce e no atendimento das crianças, o que 
exige boa capacitação para perceber os sintomas do transtorno 
e as práticas de cuidado. Ele mantém um elo importante com 
as outras equipes de serviços de saúde (CARDOSO, 2018, 
p.29). 

O enfermeiro é um agente terapêutico que deve 
relacionar e compreender o comportamento do paciente. Seu 
objetivo é promover a qualidade de vida da criança, prestar 
assistência, respeitar e acolher as diferenças. O portador de 
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TEA deve ser visto com humanidade e não como um problema 
(ANDRADE e PEDRÃO, 2005, p.12).  

O profissional de enfermagem atua nas observações 
comportamentais de crianças mediante consultas para a 
análise do crescimento e desenvolvimento, e no auxílio dos 
progenitores dando apoio e informando-os dos desafios e 
procedimentos assistenciais que utilizarão no processo do 
cuidar da criança com Autismo (SENA, 2015, p.3). 

A falta de conhecimento dos profissionais de 
enfermagem pode trazer prejuízos ao desenvolvimento e ao 
tratamento da criança. O diagnóstico é apenas clínico, não há 
exames laboratoriais ou de imagem que possam detectar seu 
aparecimento (SOUSA, 2017, p.3). 

A importância da capacitação dessa classe para a 
percepção de atrasos no desenvolvimento, e identificação 
precoce de doenças como o Autismo é substancial (JOHNSON 
et al. 2012, p.25). 

O enfermeiro é o profissional mais próximo das 
crianças, por isso é fundamental que detenha o conhecimento 
mínimo sobre a saúde mental delas para realizar o diagnóstico 
precoce de alguns transtornos que precisam de intervenções, 
como é o caso do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), 
além das medidas e orientações para os familiares. É um 
agente socializador que com a família tem um importante papel 
de educador. 

É essencial que este profissional possua conhecimento 
teórico científico suficiente para identificar precocemente os 
sinais evidentes de Autismo. O conhecimento tem importância 
significativa na investigação e na observação minuciosa da 
avaliação clínica e da assistência (SILVA, 2016, p.3). 

Os profissionais de enfermagem são os que passam 
mais tempo com as crianças, portanto, precisam estar em 
constante observação (CARNIEL, 2010, p.3). 

É clara a importância dos profissionais na participação 
e no auxílio do processo de promoção, prevenção e reabilitação 
da saúde, pois promovem qualidade de vida aos pacientes e 
familiares (SENA, 2015, p.10). 

Os profissionais desconstroem preconceitos e 
melhoram a qualidade de vida dos portadores. Ser enfermeiro 
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é acalentar, cuidar e realizar a enfermagem de maneira 
inovadora, considerando a família e a comunidade do paciente 
(SENA, 2015, p.11).  

Para Bagarollo e Panhoca (2011, p.8,) o enfermeiro é 
o profissional que tem o primeiro contato com o paciente, é 
importante que tenha conhecimento suficiente para reconhecer 
os sinais iniciais e conduzir com cuidado a consulta, orientando 
e direcionando a família para o melhor desenvolvimento do 
paciente. 

O enfermeiro tem um bom desempenho na assistência 
e no diagnóstico de pacientes com suspeita de Autismo. Esse 
profissional, fundamentado teoricamente e com visão integral 
do ser humano, percebe sinais que facilitam a identificação do 
transtorno. 

Um dos objetivos do enfermeiro é acolher de forma 
afetiva e profissional o paciente e a sua família, melhorando a 
qualidade de vida ao prestar a assistência integral (BARBOSA, 
2012, p.8).   

Deve ser sensível às necessidades dos pacientes sem 
abandonar o conhecimento técnico, envolvendo o ser humano 
no aspecto físico e psicológico por meio do cuidado integral 
(CRUZ e XAVIER, 2013, p.12). 

O vínculo que o enfermeiro tem com o autista e seus 
familiares é eminente, pois na maioria das vezes o paciente 
autista tem dificuldade para se expressar oralmente e cabe ao 
enfermeiro prestar uma assistência diferenciada (SENA, 2015, 
p.9).  

Uma das metas do profissional de saúde com o 
paciente autista e sua família é orientar e esclarecer os 
problemas, com o propósito de diminuir o medo e evitar que se 
sintam excluídos pela sociedade, pelo preconceito existente 
(COSTA e VOLPATTO, 2010, p.12).    

O enfermeiro cuida da saúde dos pais e cuidadores, 
escuta atenciosamente as queixas, medos, dúvidas e receios. 
Proporciona assistência integral e cuidados ao paciente 
(BEKHET, 2013, p.26). 

É fundamental que a equipe de saúde crie um vínculo 
com a família e o autista gerando uma rede de apoio para 
todos. É importante amparar o sofrimento psicológico, a 
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tristeza, a depressão, o estresse e a culpa, esclarecendo que o 
paciente precisa do cuidado e da atenção de todos que o 
cercam (CARNIEL, 2010, p.4).  

Os enfermeiros devem auxiliar a família a enxergar o 
lado positivo da situação, cooperando e facilitando o trabalho. 
São colaboradores na criação de estratégias para o 
enfrentamento dos problemas, ampliando o bem-estar, e 
melhorando a saúde para lidar com os desafios do cuidar 
(HALPIN, 2016, p.27). 

É importante escutar ativamente as queixas e dúvidas 
dos pais e cuidadores sobre as intervenções antes de serem 
iniciadas, demonstrado o valor do trabalho do cuidador, que 
também precisa da ajuda da equipe de enfermagem (HALPIN, 
2016, p.27).   

Os profissionais de saúde têm papel socializador com 
o autista e sua família para a aceitação e compreensão do 
transtorno, orientação adequada e estabelecimento de limites 
(CARNIEL, 2010, p.7).   

Os pais sempre almejam um filho saudável e essa 
doença pode frustrar esses sonhos. É preciso que o 
profissional de saúde tenha conhecimento suficiente para 
fornecer informações corretas e apoiar a família nessa nova 
situação, para que vençam os preconceitos da sociedade, 
entendam o transtorno e lidem com o filho autista, cuidando e 
elucidando a importância do trabalho conjunto para a qualidade 
de vida de todos. 

É preciso criar intervenções e cuidados, planejar ações 
que insiram o autista na sociedade, melhorem sua qualidade 
de vida e incentivem o processo de ressocialização com a 
família (SANTOS JUNIOR, 2007, p.9).   

Conhecer o transtorno e observar os sinais 
comportamentais é primordial para o diagnóstico e o 
encaminhamento. O profissional tem de estar apto para ajudar 
a família (CARNIE, 2010, p.3).  

O principal objetivo da equipe de enfermagem é cuidar 
do paciente e sua família, mas é preciso conhecimento 
científico para avaliar o paciente e auxiliar os responsáveis 
(ARAÚJO, 2019, p.4).   
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O Ministério da Saúde disponibiliza uma cartilha com 
orientações para os pais, explicitando atividades 
multidisciplinares que podem ajudar o paciente, como 
musicoterapia, oficinas terapêuticas, terapia ocupacional, 
equoterapia, dentre outras. Além de sanar algumas dúvidas 
sobre cura e tratamentos.  Para os profissionais de saúde 
existem As Diretrizes de Atenção e Reabilitação de Pessoas 
com Autismo, para auxiliar durante o atendimento. 

Existe uma carência de conhecimento sobre o TEA, 
isso evidencia a importância de melhores formações para 
atender esse público (SENA, 2015, p.7).   

Em alguns estudos os profissionais entrevistados 
relataram que não receberam nenhum ensino na graduação 
acerca do Autismo ou mesmo algum incentivo para estudar 
sobre esses pacientes, confirmando a necessidade da inclusão 
de conteúdos sobre o TEA (DARTORAM, 2014, p.9).  

Em outro estudo, realizado com 15 enfermeiros, 13 
deles citaram que nunca atenderam autistas e que somente 1 
deles teve algum tipo de contato com um paciente de TEA, por 
falta de oportunidade na consulta (SENA, 2015, p.7).  

Na maioria das faculdades há somente uma matéria 
sobre saúde mental, com pouco ou nenhum enfoque em 
Autismo. É importante que desde o começo de sua formação o 
enfermeiro adquira conhecimento sobre o gene da doença, 
como se manifesta, os primeiros sinais, quais especialistas 
devem ser encaminhados, tratamento e como o profissional 
deve agir com a família nesses casos. De acordo com algumas 
pesquisas aumentaram os números de casos e o profissional 
de enfermagem é um importante aliado na detecção deles.  

É preciso repensar a importância da disciplina de 
saúde mental na grade de matérias da graduação, no currículo 
e nos serviços de saúde, ministrar palestras, cursos e incentivar 
o aprendizado acerca do TEA (DARTORA, 2014, p.10).  

É preciso espaço para iniciar a discussão sobre a 
assistência da enfermagem com pacientes autistas, identificar 
as fragilidades existentes e proporcionar a oportunidade para a 
boa prática profissional (SENA, 2015, p.3).  

Na prática, o profissional que não tem o mínimo de 
conhecimento sobre o TEA pode passar por uma situação na 
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qual não saberá agir por não conhecer especificamente e nem 
cientificamente o transtorno, portanto é visível que os cursos de 
graduação não valorizam o Autismo como deveriam, 
consideram um assunto corriqueiro, que passa despercebido 
(DARTORA, 2014, p.9).   

Para auxiliar o enfermeiro na aquisição de 
conhecimento é importante que os profissionais realizem mais 
pesquisas científicas sobre o TEA, e abordem assuntos sobre 
a importância da tríade equipe-paciente-família, para nortear a 
prática da equipe de enfermagem e melhorar o atendimento 
realizando corretamente a intervenção necessária (SENA, 
2015, p.8).  

O conhecimento científico é essencial para auxiliar o 
profissional a encarar a síndrome de forma diferenciada, 
eliminando receios e melhorando a assistência (BRAGA, 2004, 
p.8).   

O trabalho da enfermagem é o mais importante para a 
identificação precoce do Autismo, auxilia a família com apoio e 
orientação, realiza o tratamento adequado e ajuda a melhorar 
a qualidade de vida do paciente autista (ARAÚJO, 2019, p.4).     
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O Autismo é uma perturbação neurológica que se 
manifesta muito cedo, através do desvio ou atraso no 
desenvolvimento e no comportamento da criança. A 
enfermagem atua observando atentamente os sinais de alerta 
que possam sugerir a TEA, favorecendo o diagnóstico precoce. 

O problema em questão é: qual é a importância do 
enfermeiro na assistência com pacientes autistas? O 
enfermeiro tem uma colocação importante no progresso da 
qualidade de vida do paciente e família. 

Foi evidenciada a importância do enfermeiro no 
atendimento às pessoas autistas, o papel do enfermeiro, as 
estratégias e intervenções utilizadas e as dificuldades 
encontradas durante todo o acompanhamento. Foram ótimos 
pontos, que ajudaram no reconhecimento do enfermeiro na 
assistência do TEA. 

Este estudo expôs a relevância do profissional de 
enfermagem para o paciente autista, a família e toda a equipe 
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multidisciplinar. Incentivou a ciência para a criação de novas 
estratégias, pesquisas e intervenções nesse domínio e agregou 
a sociedade, ao trazer novos conhecimentos sobre o papel do 
enfermeiro diante do TEA. 

O enfermeiro tem um papel admirável na assistência 
de pacientes autistas, atua na identificação das pessoas 
percebendo sinais e sintomas, realizando diagnóstico, 
tratamento, acompanhamento, educando, e mediando equipe 
e família. Mesmo não sendo totalmente qualificado para prestar 
esse atendimento, o profissional desenvolve um bom trabalho.  

É evidente a urgência de novas estratégias, 
intervenções e estudos que enxerguem e compreendam a 
importância e a valorização do enfermeiro diante do Autismo. A 
precisão da saúde mental e a assistência aos pacientes com 
transtornos devem ser mais trabalhadas durante a graduação 
em Enfermagem. É primordial estimular a capacitação do 
profissional para a aquisição de conhecimento nessa área, 
influenciar diretamente a assistência de qualidade e o alcance 
de bons resultados para o paciente e todos os envolvidos. 
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CAPÍTULO 03: 
 

CONHECIMENTO DE ENFERMAGEM SOBRE O 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUSTISTA NA CRIANÇA: 

REVISÃO DE LITERATURA 
 

NURSING KNOWLEDGE ABOUT AUSTIST SPECTRUM 
DISORDER IN CHILDREN: LITERATURE REVIEW 

 
CONOCIMIENTO DE ENFERMERÍA SOBRE EL 

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUSTISTA EN NIÑOS: 
REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 
Jéssica Renata Bastos Depianti8 

Thaís Guilherme Pereira Pimentel9 
Renata de Moura Bubadué10 

 

 
Introdução 
 O cuidado à criança com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) tem sido objeto de estudo da psicologia e da 
medicina desde a década de 1940. Segundo a Organização 
Panamericana de Saúde (OPAS), estima-se que uma a cada 
160 crianças manifesta essa condição de saúde. 
Tradicionalmente, suas manifestações clínicas incluem 
diferentes graus de alterações de comportamento, sendo o 
tratamento focado na inclusão social e na promoção do 
crescimento e desenvolvimento infantil (OPAS, 2017). Segundo 
Luther, Canham e Cureton (2005), o TEA normalmente é 
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e Educação Sena Aires (FACESA). renatamoura@senaaires.com.br ORCID: 
0000-0001-8121-1069 
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percebido pelos pais ou diagnosticado entre as idades de 18 
meses e 3 anos. 
 O TEA é um distúrbio neurodesenvolvimental 
complexo, cujo etiologia é ainda desconhecida, porém há 
investigações científicas que evidenciam uma conexão entre 
problemas hereditários, genéticos e clínicos. Fatores 
imunológicos e ambientais também podem estar associados ao 
aumento da incidência desse transtorno. Em relação aos 
comprometimentos, estes podem variar de leves a graves, 
estando relacionados às alterações qualitativas relacionadas a 
interação, comunicação, além de comportamentos repetitivos, 
restritos e estereotipados (BRYANT, 2014). 
 No Brasil, as pessoas com TEA, incluindo a criança, 
são reconhecidas como pessoas com deficiência desde o ano 
de 2012. A Lei nº 12.764/2012 institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista e dispõe dessa e de outras prerrogativas relevantes à 
essa população. Destaca-se que essa lei, reconhece a pessoa 
com TEA como uma pessoa com deficiência, garantindo seus 
direitos fundamentais, dentre os quais, se inclui o acesso aos 
serviços de saúde numa perspectiva multiprofissional (BRASIL, 
2012). 
 Apesar de a política reconhecer a importância da 
abordagem multiprofissional, as Diretrizes de Atenção à 
Reabilitação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
não abordam o papel da enfermeira nesse processo, 
destacando o médico, odontólogo e psicólogo como figuras 
importantes na detecção precoce, manejo e recuperação da 
saúde (BRASIL, 2014). 
  No entanto, a enfermagem é respaldada legalmente 
para atuar em diversos setores de saúde, exercendo papéis 
que vão desde a prevenção e promoção de saúde até a 
produção de conhecimento.  Nesse sentido, o levantamento da 
produção científica surge como algo fundamental para elucidar 
como a enfermagem aborda o tema do cuidado a essa criança 
para que, no futuro, suas competências também sejam 
apresentadas nos documentos ministeriais de maneira 
consistente. 
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Portanto, este estudo tem como objetivos: descrever o 
conhecimento produzido pela enfermagem sobre o transtorno 
do Espectro autista na criança e discutir as implicações para a 
prática do cuidado nos diferentes contextos de saúde.  
 
MÉTODO 
 Trata-se de uma Revisão de Literatura que envolve 
localizar, analisar, sintetizar e interpretar aquilo que foi proposto 
para se investigar, ou seja, é uma análise dos estudos já 
publicados acerca da temática (BENTO, 2012). Sua realização 
se deu de forma sistematizada, da seguinte maneira: 
delimitação da problemática do estudo; elaboração da pergunta 
de busca; escolha dos Descritores em Saúde (DECS), 
sinônimos, Medical SubjectHeadings (MeSH) e entryterms; 
escolha das bases de dados; busca nas bases de dados; 
seleção dos estudos; análise e discussão dos achados.  

A busca foi realizada no mês de abril e foi conduzida a 
partir da seguinte pergunta: Qual o conhecimento da 
enfermagem sobre transtorno do Espectro autista na criança? 
Os DECS, os sinônimos, os MeSH e entrytermsutilizadoss 
estão descritos no Quadro 1. 

 
Quadro 1. DECS, sinônimos, MeSH e entryterms utilizados na 
busca. 

DECS Sinônimos MeSH Entryterms 

Transtorno 
Autístico 
 
Transtorno do 
Espectro 
Autista 

Autismo 
Autismo 
infantil 
 
Transtorno 
do Espectro 
do Autismo 

Autistic Disorder 
 
 
Autism spectrum 
disorder 

Disorder, 
Autistic 
Autism 
 
Spectrum 
Disorders, 
Autism 

Criança  Crianças, 
escolar e 
escolares 

child children 

Enfermagem 
Pediátrica 
 
Enfermagem 

 
 
 
 

PediatricNursing 
 
 
Nursing 

Nursing, 
Pediatric 
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As bases selecionadas para busca foram: Literatura 

Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
Banco de dados da Enfermagem (BDENF), todas via Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS) e Medical 
LiteratureAnalysisandRetrievel System Online (MEDLINE) via 
PubMed. Na estratégia de busca, os termos foram utilizados de 
maneira combinada, com os operadores booleanos OR e AND, 
da seguinte maneira: 

 
 LILACS e BDENF, via BVS:tw:((tw:(criança OR 

crianças OR escolar OR escolares)) AND 
(tw:("transtorno autístico" OR autismo OR "transtorno 
do espectro do autismo" OR "Transtorno do Espectro 
Autista" or)) AND (tw:(enfermagem OR "enfermagem 
pediatrica"))) AND ( db:("LILACS" OR "BDENF") AND 
la:("en" OR "pt" OR "es" OR "fr")) AND 
(year_cluster:[2009 TO 2020]) 

 MEDLINE via PubMed:((((("Autistic Disorder" OR 
"Autism spectrum disorder"[MeSH Terms])) OR 
("Disorder, Autistic" OR Autism OR "Spectrum 
Disorders, Autism"))) AND ((child[MeSH Terms]) OR 
children)) AND (((nursing OR "Pediatric Nursing"[MeSH 
Terms])) OR "Nursing, Pediatric") 

 
Os critérios de inclusão dos estudos foram: artigos 

originais; nos idiomas inglês, português, espanhol e francês, 
com recorte temporal de 2009 a 2020; produzidos por 
profissionais da enfermagem ou que tenham pelo menos um 
autor enfermeiro. Artigos originais cujos participantesforam 
profissionais de outras áreas (educação, fisioterapia, 
psicologia, medicina, terapia ocupacional etc.) foram excluídos, 
uma vez que os resultados dessas pesquisas apontavam 
conhecimento de outras áreas, não atendendo ao objetivo 
deste estudo. Para gerenciamento das referências, foi utilizado 
o software EndNote®. 

Para evitar o risco de viés, a revisão foi realizada por pares, 
separadamente, por duas pesquisadoras com experiência no 
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método. Caso houvesse divergências acerca de incluir ou não 
um estudo, uma terceira pesquisadora tomaria a decisão final. 

A busca resultou em 1447 artigos, sendo destes 711 
oriundos da BVS e 736 da PubMed. Destaca-se que buscas 
foram realizadas em outras fontes (Google scholar), sendo 
encontrados um total de 17 artigos. Retirando-se as 
duplicações, restou um quantitativo de 582. A priori, foi 
realizada leitura de título e resumo, sendo incluídos 20artigos 
para leitura do texto completo. Após submetidos aos critérios 
de inclusão e exclusão, restaram 16 para análise e discussão. 
Todas as etapas metodológicas estão demostradas na Figura 
1. 

Figura 1. Fluxograma das etapas metodológicas. Fonte: 
Galvão, Persani, 2015. 
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RESULTADOS 
 Os 16 artigos encontrados na busca encontram-se 
sumarizados no Quadro 2, identificando informações como 
referência, natureza do estudo, país de procedência, ano, 
objetivos e principais achados. Tal organização favoreceu a 
leitura dos resultados. 
 
Quadro 2. Caracterização dos artigos de acordo com 
referência, natureza do estudo, país de procedência, ano, 
objetivos e principais achados. 

REFERÊ
NCIA 

NATUR
EZA DO 
ESTUD

O 

PAÌS DE 
PROCE
DÊNCIA 

A
N
O 

OBJETI
VOS 

POPULA
ÇÃO 

PRIN
CIPAI

S 
ACHA
DOS 

STRUNK, 
J.A. School 
nurses' 
knowledge 
of autism 
spectrum 
disorders. 
JOSN, v. 25, 
n. 6, p. 445-
452, 2009. 

Misto EUA 20
09 

- 
Determin
ar o 
conheci
mento de 
enfermei
ros da 
saúde 
escolar 
sobre 
distúrbio
s do 
espectro 
do 
autismo 
(TEA), 
especific
amente 
nas 
áreas de 
uso de 
medicam
entos e 
efeitos 
colaterai
s, 
habilidad
es de 
comunic
ação, 
questões 

231 
enfermeir
os 

Os 
resultado
s da 
pesquisa 
indicaram 
que a 
maioria 
dos 
enfermeir
os da 
saúde 
escolar 
tem 
conhecim
ento 
distúrbios 
do 
espectro 
do 
autismo 
(TEA), 
incluindo 
sintomato
logia e 
medicam
entos 
relaciona
dos; 
Sugerira
m que os 
enfermeir



 50 

de 
seguranç
a, 
habilidad
es de 
colabora
ção e 
recursos 
da 
comunid
ade. 

os não 
são tão 
conheced
ores das 
habilidad
es de 
comunica
ção, 
terapias 
comporta
mentais e 
questões 
de 
seguranç
a.  

PHETRASU
WAN S, 
MILES, M.S. 
Parenting 
stress in 
mothers of 
children with 
autism 
spectrum 
disorders. 
JSPN, v. 14, 
n. 3, p. 
2009. 
 

Qualit
ativo 

EUA 20
09 

- 
Descrev
er as 
fontes de 
estresse 
parental 
em mães 
de 
crianças 
com 
Transtor
nos do 
Espectro 
do 
Autismo 
(TEA) e 
examinar 
a relação 
entre 
estresse 
parental 
e status 
psicológi
co 
materno 
(depress
ão e 
bem-
estar) 

- 106 
mães 
biológicas 
e 2 
adotivas 
que 
tiveram 
filhos 
diagnostic
ados com 
TEA 
 
 
 
 
 
 
 

Os 
sintomas 
comporta
mentais 
foram a 
principal 
fonte de 
estresse 
dos pais 
para as 
mães. 
Não 
houve 
relação 
entre as 
caracterís
ticas da 
criança e 
o 
estresse 
dos pais. 
Mães que 
relatam 
mais 
estresse 
parental 
apresent
aram 
mais 
sintomas 
depressiv
os e 
níveis 
mais 
baixos de 
bem-
estar. 
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BILGIN, H, 
KUCUK L. 
Raising an 
Autistic 
Child: 
perspective
s from 
turkish 
mothers. 
Journal of 
Child and 
Adolescent 
Psychiatric 
Nursing. 
v.23, n. 2, p. 
92–99, 
2010. 

Qualit
ativo 

Turquia 20
10 

- 
explorar 
e 
categoriz
ar as 
experiên
cias de 
mães 
que 
tiveram 
um filho 
autista 
usando 
um 
desenho 
fenomen
ológico 
na 
tradição 
qualitativ
a 

- 43 mães 
de filhos 
autistas  

- As mães 
expressar
am 
sentiment
os de 
carga e 
estresse 
por causa 
dos 
comporta
mentos 
de seus 
filhos 
associad
os ao 
autismo, 
bem 
como seu 
próprio 
papel e 
expectati
vas 
futuras, e 
a 
complexi
dade dos 
cuidados 
necessári
os para 
seus 
filhos em 
casa;  

SCARPINA
TO, N. et al. 
Caring for 
the child 
with an 
autism 
spectrum 
disorder in 
the acute 
care setting. 
JSPN, v. 15, 
n. 3, p. 244-
54, 2010. 

Qualit
ativo 

EUA 20
10 

Este 
artigo 
explora 
os 
desafios 
que os 
paciente
s com 
transtorn
os do 
espectro 
autista 
(TEAs) 
enfrenta
m 
quando 
hospitali
zados e 
fornece 
estratégi

216 
prontuário
s de 
crianças 
que foram 
hospitaliz
adas com 
diagnóstic
o de TEA 

- 
Distúrbio
s 
neurológi
cos 
sendo as 
razões 
mais 
frequente
s para a 
admissão
; 
hospitaliz
ação 
como um 
desafio 
para as 
crianças 
que 
precisam 
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as de 
avaliaçã
o e 
sugestõe
s de 
planos 
de 
cuidados 
para 
cuidador
es de 
enferma
gem. 

conviver 
com 
pessoas 
antes 
nunca 
vistas; a 
importânc
ia de 
deixar a 
criança 
se 
familiariz
ar com os 
dispositiv
os que 
nela 
serão 
usados. 

CARNIEL, 
E.L., 
SALDANHA
, L.B., 
FENSTERS
EIFER, L.M. 
A atuação 
do 
enfermeiro 
frente a 
criança 
autista. 
Pediatria 
(São Paulo), 
v. 32, n. 4, 
p.255-60, 
2010. 

Qualit
ativo 

Brasil 20
10 

- 
Identifica
r a 
atuação 
dos 
enfermei
ros 
quando 
se 
deparam 
com uma 
criança 
diagnosti
cada 
como 
autista, 
bem 
como a 
atuação 
destes 
frente à 
família 
dessa 
criança. 
- 
Verificar 
o 
conheci
mento e 
entendim
ento 
sobre o 
autismo 
que 

5 
enfermeir
os 

O 
enfermeir
o junto às 
crianças 
autista, 
atua 
como 
agente 
socializad
or, porém 
com a 
família, 
dão 
orientaçõ
es e 
apoio, ou 
seja, tem 
o papel 
de 
educador
es.  
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esses 
enfermei
ros têm; 
-
Conhece
r a forma 
de 
obtenção 
desse 
conheci
mento. 
 

CARNIEL, 
E.L., 
SALDANHA
, L.B., 
FENSTERS
EIFER, L.M. 
Proposta de 
um plano de 
cuidados 
para 
crianças 
autistas. 
Pediatria 
(São Paulo), 
v. 33, n. 1, p. 
4-8, 2011. 

Qualit
ativo 

Brasil 20
11 

- Propor 
um plano 
de 
cuidados 
para a 
criança 
autista. 

5 
enfermeir
os 

Destaca-
se que o 
plano de 
cuidados 
foi 
elaborad
o a partir 
do 
conhecim
ento dos 
enfermeir
os acerca 
do 
autismo, 
a saber: 
risco para 
automutil
ação, 
interação 
social 
prejudica
da, 
comunica
ção 
verbal 
prejudica
da, 
distúrbio 
de 
identidad
e 
pessoal, 
risco para 
desenvol
vimento 
retardado
, risco 
para 
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estresse. 
Eles 
ressaltam 
que o 
plano de 
cuidados 
deve ser 
flexível e 
individual 
para cada 
criança. 

LUTZ, H.R., 
PATTERSO
N, B.J., 
KLEIN, J. 
Coping with 
autism: a 
journey 
toward 
adaptation. 
Journal of 
Pediatric 
Nursing, v. 
27, n.3, p. 
206–213, 
2012. 

Qualit
ativo 

EUA 20
12 

 16 mãe: 
10 com 
crianças 
com 
autismos, 
6 mães de 
crianças 
adultas 
com 
autismo 
 
 
Idade 2 a 
31 anos 

As mães 
das 
crianças 
autistas, 
utilizaram 
para o 
enfrenta
mento do 
estresse 
e 
adaptaçã
o a essa 
nova 
realidade 
as 
seguintes 
estratégia
s: apoio, 
socializaç
ão, 
espirituali
dade, 
apreciand
o e 
redefinind
o a vida e 
múltiplos 
papéis. 
Ou seja, 
revisando 
sonhos e 
planejam
ento 
futuro. 

ISHII, M., 
MATSUDA, 
N., 
TAKADA, S. 
Challenges 
faced by 
japanese 

Qualit
ativo 

Japão 20
13 

- 
explorar 
os 
desafios 
enfrenta
dos 
pelas 

- Nove 
enfermeir
os da 
saúde 
pública 
 

- 
Nnecess
ário 
treiname
nto para 
melhorar 
as 
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public health 
nurses in 
supporting 
children with 
autism 
spectrum 
disorder and 
their 
families: a 
qualitative 
study. 
Bulletin of 
health 
sciences 
Kobe, v. 29, 
p.37-44, 
2013. 

enfermei
ras 
japonesa
s da 
saúde 
pública 
que 
apoiam 
crianças 
em idade 
pré-
escolar 
com TEA 
e suas 
famílias 

habilidad
es 
práticas 
para criar 
recursos 
apropriad
os na 
comunida
de e 
promover 
a 
colaboraç
ão com 
os 
profission
ais de 
saúde 
aliados. 
O 
aprimora
mento 
das 
habilidad
es dos 
enfermeir
os de 
saúde 
pública 
lhes 
proporcio
nará 
confiança 
para 
superar 
muitos 
desafios 
que eles 
enfrenta
m ao 
fornecer 
apoio 
adequad
o aos 
clientes. 

DARTORA, 
D.D., 
MENDIETA, 
M.C., 
FRANCHINI
, B. A equipe 
de 
enfermage

Qualit
ativo 

Brasil 20
14 

-
Conhece
r a 
percepçã
o da 
Equipe 
de 
Enferma

6 
profission
ais da 
equipe de 
enfermag
em: 2 
enfermeir
os e 4 

A equipe 
de 
enfermag
em tem 
uma 
visão 
estereotip
ada e 
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m e as 
crianças 
autistas. J 
Nurs Health,  
v. 4, n. 1, p. 
27-38, 2014. 

gem 
frente ao 
atendime
nto às 
crianças 
autistas, 
na 
pediatria 
de um 
Hospital 
Universit
ário no 
Sul do 
Rio 
Grande 
do Sul. 

técnicos 
de 
enfermag
em. 

bastante 
piedosa 
da 
criança 
autista. 
Referem 
ainda o 
medo de 
assistir 
essa 
criança 
pois o 
seu 
conhecim
ento 
acerca da 
doença 
pauta-se 
no 
empirism
o. A falta 
de 
cientificid
ade pelos 
profission
ais de 
enfermag
em 
demonstr
a uma 
fragilidad
e e 
dificuldad
e na 
assistênci
a de 
enfermag
em à 
essa 
clientela.  

EBERT, M., 
LORENZINI
, E., SILVA, 
E.F.  Mães 
de crianças 
com 
transtorno 
autístico: 
percepções 
e trajetórias.  
Rev Gaúcha 
Enferm, v. 

Qualit
ativo 

Brasil 20
15 

- 
Conhece
r as 
percepçõ
es de 
mães de 
crianças 
com 
autismo 
quanto 
às 
alteraçõe

10 mães As mães 
relataram 
o atraso 
da fala e 
linguage
m, a 
dificuldad
e ou a 
falta de 
interação 
da 
criança 
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36, n. 1, p. 
49-55, 2015. 

s 
apresent
adas 
pelo filho 
e suas 
trajetória
s 
percorrid
as na 
busca 
pelo 
diagnósti
co de 
autismo. 

com o 
meio em 
que 
convive e 
a falta de 
interesse 
em 
brincar. 
Além 
disso, 
moviment
os 
peculiare
s as 
crianças 
com 
autismo e 
atração 
por 
objetos 
com 
moviment
os 
giratórios. 
As mães 
relataram 
que a 
busca 
pelo 
diagnósti
co se deu 
a partir da 
percepçã
o sobre 
as 
alteraçõe
s no 
comporta
mento 
e/ou 
desenvol
vimento 
da 
criança e 
que 
passaram 
por 
diversos 
serviços 
e 
profission
ais de 
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saúde até 
chegar ao 
diagnósti
co 
conclusiv
o.  

SENA, 
R.C.F., 
REINALDE, 
E.M., 
SILVA, 
G.W.S., 
SOBREIRA, 
M.V.S. 
Prática e 
conhecimen
to dos 
enfermeiros 
sobre o 
autismo 
infantil.  J. 
res.: 
fundam. 
care. 
Online, v. 7, 
n. 3, p. 
2707-2716, 
2015. 

Qualit
ativo 

Brasil 20
15 

- 
Analisar 
a prática 
e o 
conheci
mento 
dos 
enfermei
ros da 
Estratégi
a Saúde 
da 
Família 
acerca 
do 
transtorn
o. 

15 
enfermeir
os (73,3% 
são do 
sexo 
feminino e 
26,6% 
são 
do sexo 
masculino
) 

Os 
enfermeir
os 
relacionar
am o 
conhecim
ento 
sobre 
autismo 
infantil 
como um 
distúrbio 
de origem 
neurológi
ca. 
Quanto 
aos 
sinais, 
citaram a 
agressivi
dade, a 
dificuldad
e na 
interação 
social, 
introspec
ção, 
assim 
como 
presença 
de 
moviment
os 
estereotip
ados. A 
maioria 
dos 
enfermeir
os nunca 
prestou 
assistênci
a à uma 
criança 
autista e 
um teve 
contato 
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apenas 
na 
graduaçã
o, além 
disso não 
se 
sentem 
seguros 
para 
cuidar 
dessa 
clientela 
pela falta 
de 
formação 
e 
capacitaç
ão na 
temática. 

PINTO, 
R.N.M. et al. 
Autismo 
infantil: 
impacto do 
diagnóstico 
e 
repercussõe
s nas 
relações 
familiares. 
Rev Gaúcha 
Enferm, v. 
37, n.3, p. 
e61572, 
2016. 

Qualit
ativo 

Brasil 20
16 

- 
Analisar 
o 
contexto 
da 
revelaçã
o do 
diagnósti
co do 
autismo 
e o 
impacto 
deste 
nas 
relações 
familiare
s. 

10 
familiares 
de 
crianças 
autistas, 
sendo 
todos do 
sexo 
feminino. 

Os 
familiares 
relataram 
que o 
diagnósti
co foi 
dado na 
APAE ou 
CAPS e 
de 
maneira 
rápida 
pelos 
médicos 
e que não 
recebere
m 
explicaçõ
es sobre 
a doença 
e já eram 
encaminh
ados para 
outros 
setores. 
A 
cuidadora 
principal 
é a mãe, 
porém 
quando 
está 
precisa 
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se 
ausentar 
tem apoio 
da irmã 
ou dos 
pais. 
 

MAIA 
FILHO, 
A.L.M., 
NOGUEIRA
, L.A.N.M., 
SILVA, 
K.C.O., 
SANTIAGO, 
R.F. A 
importância 
da família 
no cuidado 
da criança 
autista.  
Rev. Saúde 
em Foco, v. 
3, n. 1, p. 
66-83, 2016. 

Qualit
ativo 

Brasil 20
16 

- 
Descrev
er a 
reação 
dos 
familiare
s frente 
ao 
diagnósti
co de 
autismo; 
- 
Verificar 
se os 
familiare
s 
recebem 
orientaçõ
es sobre 
o 
autismo;  
-
Averigua
r 
presença 
de 
mudança
s na 
dinâmica 
da 
família 
que 
convive 
com o 
autismo;  
-
Identifica
r 
positivid
ades 
e/ou 
dificulda
des 
enfrenta
das pela 

30 
familiares 

Os 
familiares 
relatam 
que as as 
modificaç
ões na 
rotina da 
família, 
alguns 
familiares 
relatam 
que não 
houve 
mudança
s, já 
outros 
precisara
m 
abandon
ar seus 
emprego
s.  Para 
alguns 
mudaram 
os 
horários 
de levar 
ao 
colégio e 
a 
necessid
ade de 
revezame
nto para 
cuidar da 
criança. 
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família 
no 
cuidado 
a criança 
autista. 

FRYE L. 
Fathers’ 
experience 
with autism 
spectrum 
disorder: 
nursing 
implications. 
Journal of 
Pediatric 
Health Care, 
v. 30, n. 5, p. 
453-463, 
2016. 

Qualit
ativo 

EUA 20
16 

- 
Descrev
er a 
experiên
cia dos 
pais com 
TEA 
usando 
suas 
próprias 
palavras 
e 
identifica
r 
quaisque
r 
recursos 
necessár
ios para 
ajudá-los 
a se 
envolver 
ativamen
te em 
seu 
papel de 
pai de 
um filho 
com 
TEA. 

- Dez pais 
participar
am deste 
estudo 
 

- Os pais 
descrever
am os 
ajustes 
feitos por 
cada 
membro 
da família 
para 
enfrentar 
os 
desafios 
da ASD. 
Os pais 
também 
explicara
m suas 
necessid
ades, 
incluindo 
dinheiro, 
trabalho 
em 
equipe, 
honestida
de, 
informaçã
o e 
tempo. 
Os pais 
experime
ntaram 
estágios 
de luto e 
perda 
semelhan
tes aos 
que 
ocorrem 
quando 
experime
ntamos 
uma 
morte. 

ROOTH, E., 
OLINDER, 
A.L. Nurses’ 

Qualit
ativo 

Suécia 20
16 

- 
Descrev
er as 

- 10 
enfermeir
as 

- Os 
enfermeir
os 
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experiences 
of giving 
care to 
children with 
autism 
spectrum 
disorder 
within 
somatic 
emergency 
care. STJ 
Paediatrics, 
v. 1, n. 1, 
p.1004, 
2016. 

experiên
cias dos 
enfermei
ros que 
cuidam 
de 
crianças 
com 
transtorn
o do 
espectro 
do 
autismo 
em uma 
unidade 
de 
emergên
cia 
pediátric
a e 
explorar 
como as 
enfermei
ras 
obtivera
m seu 
conheci
mento 
sobre o 
assunto. 

apontam 
que, 
mesmo 
que as 
crianças 
tenham o 
mesmo 
diagnósti
co, 
diferem 
amplame
nte como 
elas se 
comporta
m e como 
querem 
ser 
tratadas.;   

CARVALHO
-FILHO, 
F.S.S., 
MORAES-
FILHO, I.M., 
SANTOS, 
J.C., SILVA, 
M.V.R.S., 
PEREIRA, 
N.D. 
Entendimen
to do 
espectro 
autista por 
pais/cuidad
ores – 
estudo 
descritivo. 
Rev. Cient. 
Sena Aires, 
v. 7, n. 2, p. 

Qualit
ativo 

Brasil 20
18 

-Analisar 
o 
entendim
ento de 
pais/cuid
adores 
de 
pessoas 
que 
estão no 
Espectro 
Autístico 
acerca 
do 
transtorn
o 

31pais/cui
dadores  

A maioria 
dos 
interlocut
ores 
possui 
pouco ou 
nenhum 
conhecim
ento a 
respeito 
do 
Espectro 
Autista, 
fato que 
pode ser 
explicado 
pela falta 
de 
acesso à 
informaçã
o. 
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 Os principais achados dos estudos centram-se em 
questões relativas à doença, aos medicamentos e questões 
familiares que vão desde a descoberta até o enfrentamento do 
TEA. Além disso, trazem o conhecimento limitado da 
enfermagem no que tange a essa temática, em especial, nos 
cursos de graduação, o que para eles é insuficiente para 
subsidiar a prática.  

Quanto a abordagem metodológica, a maioria foi 
qualitativa (15) e mista (1), sendo que 47,05% (8) das 
publicações são de procedência brasileira e 29,11% (5) 
estadunidense. O Japão, a Suécia e a Turquia apareceram com 
um estudo cada. O ano de 2016 teve o maior número (4) de 
publicações.  

As populações dos estudos foram familiares (8), 
cuidadores (1), profissionais de enfermagem (7) e apenas um 
(1) teve análise de prontuários. É importante destacar que a 
maioria dos estudos com familiares contemplavam as mães (6), 
um incluía outros familiares e um focava na experiência 
paterna. Além disso, 85,71% dos estudos com profissionais de 
enfermagem focaram no papel do enfermeiro, tendo apenas um 
estudo que entrevistou a equipe e, portanto, incluiu técnicos e 
auxiliares de enfermagem. 
 
DISCUSSÃO 
 A busca pelo diagnóstico do TEA se deu a partir da 
percepção sobre as alterações no comportamento e/ou 
desenvolvimento da criança e que passaram por diversos 
serviços e profissionais de saúde até chegar ao diagnóstico 
conclusivo. Os familiares reagem de maneiras distintas ao 
receberam o diagnóstico de autismo: uns apresentaram 
normalidade; outros não tiveram um impacto maior pois já tinha 
um filho com uma necessidade especial; ficaram surpresos. 
Porém, ouve relatos de tristeza e depressão. Diante dessa 
nova realidade, essas enfrentam desafios diários no cuidado a 
seu filho, devido à dificuldade e falta de interação da criança 
com o meio que convive, a falta de interesse em brincar, os 

105-16, 
2018. 
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movimentos peculiares das crianças com autismo, atração por 
objetos com movimentos giratórios e a irritabilidade excessiva 
também foram mencionados (EBERT;  LORENZINI; SILVA, 
2015; PINTO et al., 2016;  MAIA FILHO; NOGUEIRA; SILVA; 
SANTIAGO, 2016). 
 As alterações comportamentais, expectativas quanto 
ao prognóstico e o futuro, associadas com anseios sobre seus 
papéis no cuidado a seus filhos, são as principais fontes de 
estresse e burnout das mães de crianças com TEA, sendo que 
esses podem apresentar sintomas de depressão e mal-estar. 
As mães relatam estresse relacionado a não ter tempo para 
suas próprias atividades e necessidades e dificuldade em se 
dar permissão para tais. Elas  necessitam de apoio de 
familiares, organizações de saúde e sociedade, sendo assim, a 
necessidade de programas de treinamento para mães e pais 
realizados por enfermeiras e outros profissionais de saúde que 
possuem conhecimentos e habilidades especiais para fornecer 
educação e modelagem de intervenções terapêuticas 
(PHETRASUWAN; MILES, 2009; BILGIN; KUCUK, 2010; 
LUTZ; PATTERSON; KLEIN, 2012;  PINTO et al., 2016;  MAIA 
FILHO; NOGUEIRA; SILVA; SANTIAGO, 2016). Neste 
contexto, a família busca estratégias para enfrentar tais 
situações e minimizar a carga de estresse pela qual estão 
expostos. 
 Em estudo estadunidense, identificou-se que as 
principais estratégias de coping das mães dessas crianças 
centram-se no investimento do aprimoramento da 
espiritualidade e na busca de uma rede de apoio para alinhar 
suas expectativas à realidade apresentada diante da 
progressão da doença de seu filho. Além disso, as mães temem 
pelo futuro dos filhos quando estes forem adultos (LUTZ; 
PATTERSON; KLEIN, 2012;). Os familiares relatam que as 
dificuldades encontradas no cuidado estão ao frequentar 
lugares com muitas pessoas, se locomover de ônibus, ir à 
escola, lidar com a agressividade, além de serem totalmente 
dependentes dos cuidados como banho, vestir-se, entre outros 
(MAIA FILHO; NOGUEIRA; SILVA; SANTIAGO, 2016). 
 Um estudo reporta que a experiência paterna é 
semelhante à das mães, contudo, os pais relatam a 
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predominância de políticas e ações voltadas a suas parceiras 
no manejo de seu filho. Por sua vez, outro estudo mostra que 
o medo do estigma pode afetar o acesso total aos serviços 
prestados por organizações profissionais. Destacam ainda a 
necessidade de escuta e o reconhecimento de suas 
experiências junto a seu filho com TEA, de modo a orientá-los 
para o enfrentamento dos desafios e superação dos mesmos 
(FRYE, 2016). 

Quanto às informações sobre o TEA, os familiares 
relatam saber pouco sobre assunto e apontam o serviço de 
saúde como o local que buscam pela informação. Contudo, 
ainda há pouca orientação quanto aos cuidados com a criança, 
uma vez que a informação acessada está relacionada ao 
estado atual da paciente, o acompanhamento medicamento e 
as especialidades que podem auxiliar no processo de manejo 
da condição de saúde (CARVALHO-FILHO; MORAES-FILHO; 
SANTOS; SILVA; PEREIRA, 2018; MAIA FILHO; NOGUEIRA; 
SILVA; SANTIAGO, 2016). 

Além disso, por ser um distúrbio neurológico, as 
crianças com TEA acabam tendo frequentes hospitalizações, 
sendo estas, um desafio para elas, pois precisam conviver com 
pessoas e situação antes nunca vistas. Diante disso, é 
importante deixar que elas se familiarizarem com os 
dispositivos que serão usados (SCARPINATO et al., 2010), o 
que facilita sua permanência no hospital, bem como a 
assistência do enfermeiro se torna menos impositiva. Por sua 
vez, no que tange o atendimento em consultórios e clínicas, o 
tempo de espera das crianças com TEA, deverá ser o mais 
curto possível. Longos tempos de espera são um gatilho para 
comportamentos desafiadores (ROOTH; OLINDER, 2016).   

Com relação a saúde escola, um estudo publicado em 
2009, relata que enfermeiros que trabalham com a saúde 
escolar focam seu conhecimento na clínica e tratamento 
medicamento, tendo questões que envolvem habilidades, 
comunicação, políticas e redes de atenção direcionados à essa 
população. Os autores sugerem a necessidade de enfermeiros 
da saúde escolar aprimorarem seus conhecimentos sobre o 
TEA, familiarizarem-se com as políticas e redes de assistência 
à saúde com as quais colaboram e se comunicarem 
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efetivamente com alunos, pais, educadores e membros da 
comunidade ao lidar com esse distúrbio (STRUNK, 2009). 

Já a década de 2010, foi marcada por um grande 
avanço no que tange o conhecimento de enfermeiros acerca do 
tema. Mesmo que superficialmente, ele era abordado nos 
cursos de graduação e enfermeiros reconheciam a importância 
de aprimoramento e busca pelo conhecimento para exercer seu 
papel de mediador da socialização da criança com os pais, 
outros profissionais e os cenários de saúde que frequenta; 
traçar planos de cuidados específicos pautados no Processo 
de Enfermagem e (CARNIEL; SALDANHA; FENSTERSEIFER, 
2010, 2011).  

Essa abordagem generalista e superficial do tema na 
graduação exige que os enfermeiros sejam treinados nos 
serviços para atender às demandas de cuidado da criança e 
sua família no manejo do TEA. Nesse sentido, a educação 
continuada assume um papel fundamental no aperfeiçoamento 
profissional dessa classe de trabalhadores (ISHII; MATSUDA; 
TAKADA, 2013). 

Apesar do avanço, o estigma e o preconceito estrutural 
continuam presentes no discurso de alguns profissionais da 
equipe de Enfermagem, cuja abordagem do tema e descrição 
dessas crianças seguem ideologias estereotipadas da criança 
que pode ter algum comprometimento cognitivo, agressividade, 
introspecção ou desenvolvimental. Assim, imaginam a criança 
autista isolada, se balançando, como se estivessem em um 
“mundo a parte” (DARTORA; MENDIETA; FRANCHINI, 2014; 
SENA; REINALDE; SILVA; SOBREIRA, 2015). Ou seja, há 
uma crença ontológica e estereotipada da enfermagem, 
podendo este ser um fator limitador de uma assistência 
interativa e centrada nas necessidades da criança. 

Em contrapartida, um estudo sueco aponta que os 
enfermeiros do país reconhecem importância do cuidado 
individualizado a essas crianças, apesar de ainda relatarem 
que se sentem inseguros diante da apropriação de seus papéis 
na equipe devido à escassez de produção científica na área da 
enfermagem. Além disso, reconhecem também a elaboração 
de estratégias para o atendimento em emergência pediátrica 
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por meio de educação e tutorias para o aprimoramento da 
assistência a essa clientela (ROOTH; OLINDER, 2016). 

Assim, mesmo com medo de cuidar da criança com 
TEA não terem tido o conteúdo suficiente para sustentar sua 
prática, os profissionais de enfermagem buscam cuidar com 
carinho. Além disso, citaram abordagem multiprofissional e 
demonstram valorizar o trabalho em conjunto no cuidado à 
essas crianças, promovendo a inclusão da família no processo 
(SENA; REINALDE; SILVA; SOBREIRA, 2015). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os familiares de crianças com TEA experienciam 
diversas questões de saúde que envolvem, estresse e 
síndrome de burnout para o manejo da condição de saúde da 
criança. Os fatores estressores podem aparecer tanto no 
percurso para o diagnóstico quanto na progressão da condição 
de saúde. Neste sentido, há uma necessidade de os 
profissionais acolherem as demandas da criança e da família 
para uma melhor assistência. 

Neste contexto de necessidade, evidenciou-se que, 
com o conhecimento dos enfermeiros está associado com os 
marcos temporárias e o avanço científico acerca do TEA. Além 
disso, há lacunas quanto ao ensino desta temática nos cursos 
de graduação para subsidiar a prática futura do enfermeiro que 
atuará diretamente com essa população.  

Destaca-se que a maioria dos artigos focaram nas 
questões patológicas, medicamentosas e familiares da criança 
com TEA. Assim, recomendamos a realizações de pesquisas 
direcionadas a escuta ativa das necessidades dessas crianças, 
utilizando de estratégias lúdicas, cujo foco seja na 
compreensão de suas necessidades enquanto “ser criança”. 
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CAPÍTULO 04:  
 

A INCLUSÃO DO ESTUDANTE COM AUTISMO: 
CONTRIBUIÇÕES DA FISIOTERAPIA11. 

 
THE INCLUSION OF STUDENT WITH AUTISM: 
CONTRIBUTIONS FROM PHYSIOTHERAPY. 
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CONTRIBUICIONES DE FISIOTERAPIA. 
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Resumo 
O tema deste capítulo é a Fisioterapia enquanto área de 
intervenção para a inclusão escolar de crianças com autismo. 
Investigou-se o seguinte problema: “A Fisioterapia contribui 
para o processo de inclusão escolar de crianças com 
autismo?”. Cogitou-se a seguinte hipótese “embora as 
principais características do autismo estejam relacionadas aos 
aspectos sociais, o desenvolvimento psicomotor dessas 
crianças é comprometido, o que coloca a Fisioterapia dentre as 
áreas de intervenção para contribuir efetivamente com o 
processo de inclusão escolar das crianças com autismo”. O 
objetivo geral é “demonstrar as contribuições da Fisioterapia no 
processo de inclusão escolar de crianças com autismo”. Os 
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objetivos específicos são: “descrever o autismo segundo uma 
abordagem clínica”; “relatar o panorama de crianças autistas 
no Brasil e no mundo”; “relacionar a atuação da Fisioterapia 
com o processo de inclusão escolar de crianças com autismo”. 
Este trabalho é importante para um profissional da saúde 
devido à demanda que vem aumentando ao longo dos anos 
quanto à intervenção fisioterapêutica em crianças com autismo; 
para a ciência, é relevante por fazer refletir sobre a Fisioterapia 
enquanto área de atuação multi, inter e transdisciplinar nos 
casos de autismo; agrega à sociedade pelo fato de que o 
autismo afeta muitas famílias que necessitam de suporte para 
que seus filhos estejam incluídos integralmente na sociedade. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica com duração de 
três meses. 
 
Palavras-chave: Transtorno do Espectro do Autismo. 
Fisioterapia. Inclusão escolar. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is Physiotherapy as an intervention 
area for the school inclusion of children with autism. The 
following problem was investigated: "Does Physical Therapy 
contribute to the process of school inclusion of children with 
autism?". The following hypothesis was considered “although 
the main characteristics of autism are related to social aspects, 
the psychomotor development of these children is 
compromised, which places Physiotherapy among the areas of 
intervention to effectively contribute to the school inclusion 
process of children with autism ”. The general objective is "to 
demonstrate the contributions of Physiotherapy in the school 
inclusion process of children with autism". The specific 
objectives are: “to describe autism according to a clinical 
approach”; “to report the panorama of autistic children in Brazil 
and in the world”; "to relate the performance of Physiotherapy 
to the process of school inclusion of children with autism". This 
work is important for a health professional due to the demand 
that has been increasing over the years regarding physical 
therapy intervention in children with autism; for science, it is 
relevant for reflecting on Physiotherapy as an area of multi, inter 
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and transdisciplinary practice in cases of autism; it adds to 
society by the fact that autism affects many families that need 
support so that their children are fully included in society. This 
is a qualitative theoretical research lasting three months. 
 
Keywords: Autism spectrum disorder. Physiotherapy. School 
inclusion. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es Fisioterapia como un área de 
intervención para la inclusión escolar de niños con autismo. Se 
investigó el siguiente problema: "¿La fisioterapia contribuye al 
proceso de inclusión escolar de niños con autismo?". Se 
consideró la siguiente hipótesis “aunque las características 
principales del autismo están relacionadas con aspectos 
sociales, el desarrollo psicomotor de estos niños se ve 
comprometido, lo que coloca a la fisioterapia entre las áreas de 
intervención para contribuir efectivamente al proceso de 
inclusión escolar de niños con autismo". El objetivo general es 
"demostrar las contribuciones de la fisioterapia en el proceso 
de inclusión escolar de niños con autismo". Los objetivos 
específicos son: "describir el autismo de acuerdo con un 
enfoque clínico"; "informar sobre el panorama de los niños 
autistas en Brasil y en el mundo"; "relacionar el desempeño de 
la fisioterapia con el proceso de inclusión escolar de niños con 
autismo". Este trabajo es importante para un profesional de la 
salud debido a la demanda que ha ido aumentando a lo largo 
de los años con respecto a la intervención de fisioterapia en 
niños con autismo; para la ciencia, es relevante para reflexionar 
sobre la fisioterapia como un área de práctica multi, inter y 
transdisciplinaria en casos de autismo; se suma a la sociedad 
por el hecho de que el autismo afecta a muchas familias que 
necesitan apoyo para que sus hijos estén completamente 
incluidos en la sociedad. Esta es una investigación teórica 
cualitativa que dura tres meses. 
 
Palabras clave: Desorden del espectro autista. Fisioterapia. 
Inclusión escolar. 
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Introdução 
O termo autismo passou por uma série de modificações 

e atualmente é referido como Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais (DSM-5). (AMERICAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION, 2014).  

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o 
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma alteração no 
processo de desenvolvimento neurológico que reflete em 
dificuldades de comunicação e interação social e 
comportamentos que revelam interesses repetitivos ou restritos 
(ARAÚJO et al., 2019). O tema deste capítulo é a Fisioterapia 
enquanto área de intervenção para a inclusão escolar de 
crianças com autismo. 

O TEA pode apresentar-se com gravidade variável e 
não tem cura, mesmo que as intervenções precoces consigam 
melhorar o prognóstico e minimizar os sintomas. Assim, 
existem diversas áreas da saúde e da educação que estudam 
e atuam para melhorar a condição de pessoas com esse 
transtorno, dentre elas, a Fisioterapia. 

Esse capítulo se propõe a investigar o seguinte 
problema: “A Fisioterapia contribui para o processo de inclusão 
escolar de crianças com autismo?”. A intervenção 
fisioterapêutica, na medida em que se ocupa do estudo, 
diagnóstico, prevenção e recuperação de pacientes com 
distúrbios cinéticos funcionais, pode ajudar na permanência 
das crianças com TEA nos ambientes educacionais, tornando-
as mais participativas e efetivamente integradas. 

Embora o diagnóstico só se confirme por volta dos 
quatro ou cinco anos de idade, existem alguns marcadores 
importantes que se manifestam nos primeiros anos de vida que, 
se trabalhados numa intervenção precoce, podem impedir a 
manifestação completa do TEA (ARAÚJO et al., 2019). Dentre 
eles, o controle e o desenvolvimento motor, aspectos 
trabalhados pela Fisioterapia. 

Cogitou-se a seguinte hipótese “embora as principais 
características do autismo estejam relacionadas aos aspectos 
sociais, o desenvolvimento psicomotor dessas crianças é 
comprometido, o que coloca a Fisioterapia dentre as áreas de 
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intervenção para contribuir efetivamente com o processo de 
inclusão escolar das crianças com autismo”. 

Uma criança que apresenta dificuldades no 
planejamento e execução dos movimentos e atraso global do 
desenvolvimento terá dificuldades em participar de atividades 
pedagógicas propostas no ambiente escolar, o que afetará seu 
desempenho e refletirá em transtornos de aprendizagem. 

O objetivo geral desse capítulo é demonstrar as 
contribuições da Fisioterapia no processo de inclusão escolar 
de crianças com autismo, tornando-a indispensável para que a 
criança supere as limitações psicomotoras e isso possa 
repercutir numa melhor qualidade de vida para o autista no 
período em que estiver na escola. 

Os objetivos específicos são: “descrever o autismo 
segundo uma abordagem clínica”; “relatar o panorama de 
crianças autistas no Brasil e no mundo”; “relacionar a atuação 
da Fisioterapia com o processo de inclusão escolar de crianças 
com autismo”.  

Este trabalho é importante para um profissional da 
saúde devido à demanda que vem aumentando ao longo dos 
anos quanto à intervenção fisioterapêutica em crianças com 
autismo. Para a ciência, é relevante por fazer refletir sobre a 
Fisioterapia enquanto área de atuação multi, inter e 
transdisciplinar nos casos de autismo. Agrega à sociedade pelo 
fato de que o autismo afeta muitas famílias que necessitam de 
suporte para que seus filhos estejam incluídos integralmente na 
sociedade.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica, 
bibliográfica, com fundamento em artigos científicos e livros 
acadêmicos, bem como em leis, doutrina ou jurisprudência, 
com duração de três meses. 

Os instrumento utilizado para essa revisão de literatura 
foram artigos científicos cuja base de busca foram o Google 
Acadêmico, o Pubmed e o LILACS. Foram selecionados artigos 
científicos, extraídos de busca realizada a partir das seguintes 
palavras-chave: “Transtorno do espectro do Autismo, 
Fisioterapia, Inclusão escolar”. 

Como critérios de exclusão dos artigos científicos, 
foram escolhidos os artigos com até cinco autores(as) em que 
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pelo menos um(a) dos(as) autores(as) é mestre(a) ou 
doutor(a), além da exigência de se tratar de artigo publicado em 
revista acadêmica com ISSN. Esta pesquisa de revisão de 
literatura tem o tempo previsto de três meses. No primeiro mês 
realizou-se o levantamento do referencial teórico; no segundo 
mês, a revisão da literatura; no terceiro mês, a elaboração dos 
elementos pré-textuais e pós-textuais que compõem todo o 
trabalho. 

Optou-se por uma pesquisa qualitativa, na qual os 
autores trataram os dados obtidos por meio da pesquisa 
bibliográfica, considerando os aspectos relevantes levantados 
pelos seus respectivos autores. 
 
A Fisioterapia enquanto área de intervenção para a 
inclusão escolar de crianças com autismo 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a 
prevalência de crianças com TEA nos Estados Unidos em 2014 
foi de 1 para cada 58 crianças (ARAÚJO et al., 2019). Está 
presente mais em meninos do que em meninas e cerca de 30% 
apresenta déficit intelectual. Pode estar associado a outros 
transtornos, tais como Transtorno do déficit de atenção e de 
hiperatividade, depressão, ansiedade e outras condições 
clínicas como epilepsia e alterações genéticas. (ARAÚJO et al., 
2019). 

A etiologia do TEA ainda é desconhecida, mas sabe-se 
que há a combinação de fatores genéticos e ambientais. Na 
maioria dos casos, os sintomas do TEA tornam-se mais 
evidentes entre um e dois anos de idade, que é uma fase 
significativa de desenvolvimento da linguagem e de exploração 
dos ambientes. As crianças com TEA diferenciam-se das 
demais por não realizarem gestos comunicativos e 
manusearem objetos de forma atípica. Apesar dessas 
evidências, o diagnóstico do TEA é fechado por volta dos 
quatro ou cinco anos de idade. (ARAÚJO et al., 2019). 

Existem fatores de risco ambientais que, somados aos 
fatores genéticos, influenciam e catalisam o comportamento 
das crianças com TEA: a idade avançada dos pais no momento 
da concepção, os cuidados extremos e atitudes de proteção 
excessiva da criança, o uso de determinadas medicações 
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durante a gestação (ácido valproico, DDT e subprodutos, 
bifenilospoliclorados, chumbo e mercúrio), a prematuridade e o 
baixo peso ao nascer. (MANDY; LAI, 2016). 

A avaliação, o diagnóstico e o acompanhamento das 
crianças com TEA são feitos por psiquiatras infantis e 
neuropediatras. O diagnóstico segue critérios definidos 
internacionalmente e sua complexidade se deve a diversidade 
da etiologia e do fenótipo dos casos. (ARAÚJO et al., 2019). 

Em um estudo realizado no Brasil, as principais 
preocupações observadas no âmbito familiar aumentam por 
volta dos dois anos de idade e as mais comuns são o atraso na 
linguagem, a agitação, a criança não responde quando 
chamada pelo nome, não faz contato visual com quem se dirige 
a ela. De acordo com a pesquisa, o diagnóstico formal da 
amostra foi estabelecido próximo dos 6 anos de idade, o que 
reflete num atraso para início das intervenções, maior 
morbidade e um menor aproveitamento de um período latente 
de plasticidade neuronal. (RIBEIRO et al., 2017). 

O TEA pode estar associado a outras manifestações 
clínicas, dentre as mais comuns encontradas estão as 
alterações sensoriais e motoras, como dispraxia, alterações na 
marcha e na motricidade fina (ARAÚJO et al., 2019). Assim, a 
Fisioterapia tem um papel fundamental no desenvolvimento 
neuropsicomotor de crianças com autismo. 

 
É consenso na literatura médica que, quanto mais cedo forem 
reconhecidas as alterações no desenvolvimento e 
comportamento das crianças no que diz respeito à sua história 
de vida afetiva, social e escolar, mais precoce poderá ser a 
intervenção e melhores serão os resultados. (ARAÚJO et al., 
2019, p.12). 

 
As crianças com TEA apresentam respostas 

diferenciadas diante a estímulos sensoriais, respondendo com 
recusa, irritabilidade, baixa tolerância. Isso demonstra que há 
alterações na percepção, integração e modulação sensorial 
que causam impactos significativos na execução de atividades 
de vida diária, nas atividades escolares e no convívio social. 
(ARAÚJO et al., 2019). 
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Dentre os comportamentos observados em crianças 
com TEA, são citados a fraqueza muscular por não 
conseguirem carregar objetos pesados, preensão palmar fraca, 
reagem negativamente ao toque, evitam andar descalços, 
principalmente na grama e na areia, andam nas pontas dos 
pés, têm medo de altura e de movimentos mais complexos, 
ficam muito ansiosos durante atividades com movimento, não 
conseguem concluir as brincadeiras, apresentam atenção 
limitada, parecem não notar quando estão sujos, não 
respondem a chamados, apesar de não apresentarem 
problemas auditivos. 

 
A intervenção de crianças com TEA 

Segundo Araújo et al. (2019), a intervenção de uma 
equipe interdisciplinar deve ser iniciada assim que haja 
suspeita ou confirmação do diagnóstico. Existem modalidades 
terapêuticas cujos objetivos são melhorar os aspectos sociais 
e comunicativos, desenvolver o potencial intelectual de modo a 
minimizar os danos e a qualidade de vida do paciente e de sua 
família. 

Para um desenvolvimento adequado das 
potencialidades do paciente, deve haver uma condução 
adequada e harmoniosa pela família, a equipe de educação e 
a equipe da saúde para que a criança com TEA seja capaz de 
aprender, tenha comportamentos que lhe permitam viver 
socialmente e desenvolva a autonomia. 

A equipe interdisciplinar pode ser composta por 
psiquiatra, neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo, 
psicopedagogo, fisioterapeuta, psicomotricista, profissional de 
educação física, nutricionista. Sua composição dependerá das 
principais demandas de cada sujeito quanto ao seu 
desenvolvimento global. 

Mesmo não tendo cura, estudos têm demonstrado que 
as intervenções de equipes interdisciplinares têm apresentado 
resultados positivos quanto aos aspectos do desenvolvimento 
neuropsicomotor. Quanto mais precoce a identificação das 
dificuldades e dos atrasos e o início das intervenções, maior a 
capacidade de organização neural já que os estímulos estão 
sendo oferecidos num momento latente de plasticidade 
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neuronal e mielinização cortical. Além disso, os primeiros anos 
de vida são caracterizados por períodos sensórios motores de 
janelas de oportunidades para o desenvolvimento. Assim, 
intervindo de forma sistematizada, interdisciplinar e num tempo 
propício de maturação do sistema nervoso é possível produzir 
redes neurais que superem o arcabouço genético pré-
determinado, por meio de uma interferência epigenética. 
 
O autismo e a inclusão escolar 
 A inclusão escolar está centrada no respeito e na 
valorização das diferenças, em consonância com os 
movimentos nacionais e mundiais que defendem a inclusão das 
pessoas com deficiência em todos os espaços sociais. 
 Para que a inclusão seja possível, os sistemas de 
ensino necessitam de organização de suas práticas 
pedagógicas fundamentadas na atenção às especificidades de 
cada um de seus estudantes. 

A escola é um espaço importante não só de 
aprendizagem, mas de desenvolvimento das competências 
sociais. Assim, a inclusão escolar proporciona oportunidades 
de convivência e interação essenciais para o desenvolvimento 
global de crianças com TEA. (PIMENTEL; FERNANDES, 
2014). 
 Para que o processo de inclusão escolar de crianças 
com necessidades educacionais especiais aconteça, é 
necessário que haja um suporte, principalmente dos 
profissionais da área da saúde, para que a educação desses 
estudantes aconteça de maneira mais efetiva. (PIMENTEL; 
FERNANDES, 2014). 
 Segundo um estudo realizado por Pimentel e 
Fernandes (2014), a educação de estudantes com TEA 
necessita de uma rede de apoio aos professores, que contribua 
para as adaptações curriculares e para as medidas que 
facilitem a comunicação e o trabalho dos professores 
envolvidos.  
 Nessa pesquisa, foi identificado que os professores 
participantes atribuem sua função muito mais ao 
desenvolvimento dos aspectos sociais do que ao 
desenvolvimento dos aspectos neuromotores, o que indicou 
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falta de conhecimento sobre o transtorno e descrença no 
potencial do ambiente escolar. 

De acordo com os resultados encontrados nessa 
pesquisa, os professores necessitam de ajuda para 
estruturação de práticas de ensino mais adequadas e de 
adequações curriculares eficientes, a fim de melhorar o 
desenvolvimento de linguagem, a interação social e aumentar 
a participação desses alunos em atividades pedagógicas 
propostas dentro do ambiente escolar. (PIMENTEL; 
FERNANDES, 2014). 

As dificuldades de inclusão escolar e aprendizagem 
apresentadas pelas crianças com TEA podem ter origem em 
alterações psicomotoras anteriores à entrada da criança na 
escola e devem ser trabalhadas concomitantemente ao 
processo de inclusão. 

 
A intervenção fisioterapêutica e o TEA 

A Fisioterapia, com seu conhecimento sobre 
ergonomia, desenvolvimento e aprendizagem motora, pode 
contribuir para que a escola realize as adaptações e 
adequações necessárias para a inclusão das crianças com 
TEA. 

Anjos et al. (2017) afirmam que as crianças com TEA 
comumente apresentam alterações motoras no equilíbrio, na 
marcha, na destreza manual. O estudo avaliou trinta crianças 
entre dois e onze anos de idade, com TEA leve.  

Os resultados encontrados serviram como recurso de 
apoio ao planejamento das atividades pedagógicas na escola 
que frequentavam já que, melhorando as habilidades motoras, 
permite-se um funcionamento mais efetivo nas atividades de 
vida diária dessas crianças. (ANJOS et al., 2017). 

A identificação das primeiras manifestações de atraso 
ou limitação do desenvolvimento neuropsicomotor permite o 
encaminhamento a especialistas que possam contribuir para a 
mudança no curso do prognóstico de crianças com TEA. 

Um estudo realizado na Espanha em 2014 mostrou que 
crianças com TEA podem apresentar: apatia (com 
hipoatividade e posturas estáticas de difícil modificação, 
dificuldade para iniciar o movimento e concluir as atividades), 
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hiperatividade sem interesse por pessoas ou objetos, hipotonia, 
precariedade na sincronização dos movimentos da marcha, 
andar nas pontas dos pés, atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor, movimentos estereotipados que interferem 
no aparelho locomotor. Além disso, os autores relatam 
alterações da motricidade causadas pelos fármacos 
administrados em crianças com TEA. (CAZORLA GONZALÉZ; 
CORNELLÁ I CANALS, 2014). 

Segundo Cazorla González e Cornellá i Canals (2014), 
na Espanha não há tradição do fisioterapeuta compor a equipe 
multidisciplinar que atende crianças com TEA e, por isso, não 
há evidências científicas sobre os resultados da atuação da 
Fisioterapia. 

O estudo realizado por Azevedo e Gusmão relata um 
dado importante sobre a atuação do fisioterapeuta 
 

A maioria dos estudos encontrados na literatura relacionados 
ao tratamento de crianças diagnosticadas com o espectro 
autista cita somente o acompanhamento de psicólogos, 
terapeutas ocupacionais e profissionais de musicalidade, 
negligenciando a repercussão motora que a doença pode 
trazer, com quadros hipotônicos e eixos desorganizados, o que 
ocasiona, na primeira fase da vida, um atraso em seu 
desenvolvimento neuropsicomotor. Poucos artigos falam sobre 
essas intervenções, achando-os, de forma secundária, em 
artigos da língua inglesa e espanhola (AZEVEDO; GUSMÃO, 
2016, p.77). 

 
Azevedo e Gusmão (2016) concluem, por meio de uma 

revisão sistemática da literatura, que as intervenções voltadas 
para as crianças com TEA passam pela via do corpo e, 
portanto, necessitam do aporte de áreas que lidam com o corpo 
e, mais, com o corpo em movimento de um sujeito que deseja 
e significa suas ações.  

Assim, o fisioterapeuta é quem estabelecerá a conexão 
entre o orgânico e o psíquico, entre o corpo e o desejo, entre o 
instrumental e o estrutural, de modo a dar condições para que 
outras áreas como a educacional, a psicopedagógica e a 
fonoaudiológica possam também atingir seus objetivos. 

Para Azevedo e Gusmão (2016), é a partir de 
experiências sensório-motoras que a criança com TEA 
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aumenta suas possibilidades de interação com o mundo 
dialógico. É preciso aumentar o repertório sensório-motor para 
que ela possa sentir-se segura para experimentar o jogo 
simbólico e, assim, ser capaz de interagir com o outro de forma 
mais consistente, por meio do olhar e do toque. 

Em contrapartida, uma pesquisa realizada no Paraná, 
avaliou 30 fisioterapeutas com intuito de descrever o que esses 
profissionais sabem a respeito do TEA e qual a intervenção 
realizam. Observou-se que 56,6% dos participantes tiveram 
conhecimento sobre o autismo ainda no curso de graduação, 
mas somente 20% dos fisioterapeutas estudados aprimoraram 
seus conhecimentos com relação ao tema e apenas 26,6% já 
realizaram intervenção fisioterapêutica em crianças com TEA. 
O estudo concluiu que existe a demanda de um 
aprofundamento científico e prático para que resultados mais 
consistentes sejam divulgados sobre a atuação da Fisioterapia 
no autismo. (SEGURA et al., 2011). 

Para uma educação de qualidade, inclusiva, ainda há 
um longo caminho a ser percorrido. Muitos fatores influenciam 
esse processo que requer a quebra de paradigmas sobre o que 
é deficiência, o que é inclusão e qual o papel da escola. Se a 
educação perseverar em práticas que visem a homogeneidade 
dos estudantes e a padronização, a inclusão não ocorrerá. Para 
que a escola inclua verdadeiramente um estudante com TEA, 
ela precisa compreendê-lo, conhecer suas necessidades, 
limitações e desejos e estabelecer parcerias com os 
profissionais que acompanham esses estudantes fora do 
âmbito escolar. Dentre eles, está o fisioterapeuta que terá um 
olhar sobre como tornar o corpo e os movimentos do estudante 
com TEA mais disponíveis à interação e à aprendizagem. 

Segundo Serra (2008), não há como incluir crianças 
com necessidades educacionais especiais no ensino regular 
sem o apoio especializado que dê um suporte ao trabalho 
pedagógico desenvolvido. 

Nesse sentido, a fisioterapia com seu trabalho 
individual e individualizado é a área capaz de diminuir os efeitos 
da dispraxia motora, da hiperatividade, das limitações 
provocadas pelo atraso no desenvolvimento neuropsicomotor 
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das crianças com TEA para que elas possam aprender, ser 
produtivas e integradas à ambientes coletivos como a escola. 

A fisioterapeuta australiana Roberta Shephard (1996) 
sugere a intervenção da fisioterapia nos casos de pessoas com 
distúrbios no controle motor: 

 
Existem indícios de que os progressos obtidos nas atividades 
motoras e no trabalho escolar afetam o comportamento, 
sempre que os problemas de conduta têm origem nessas 
causas. Portanto, parece razoável recomendar uma tentativa 
durante certo período, de educação física, de fisioterapia ou de 
aulas de reforço, antes de encaminhar ao tratamento 
específico dos problemas de comportamento a criança que 
apresenta problema de motilidade, de aprendizagem e de 
comportamento (SHEPHERD, 1996, p.161). 

 
 Passados 24 anos ainda não há métodos de avaliação 
e intervenção para os casos de TEA, principalmente, devido à 
escassez de pesquisas sobre as alterações motoras nesses 
casos e a falta de conhecimento sobre os mecanismos 
fisiopatológicos do TEA. 
 
Considerações Finais 

O tema deste capítulo aborda a Fisioterapia enquanto 
área de intervenção que dá suporte à inclusão escolar de 
crianças com TEA.  

Investigou-se o seguinte problema: “A Fisioterapia 
contribui para o processo de inclusão escolar de crianças com 
autismo?”. Cogitou-se a se hipótese de que “embora as 
principais características do autismo estejam relacionadas aos 
aspectos sociais, o desenvolvimento psicomotor dessas 
crianças é comprometido, o que coloca a Fisioterapia dentre as 
áreas de intervenção para contribuir efetivamente com o 
processo de inclusão escolar das crianças com autismo”.  

O objetivo geral foi “demonstrar as contribuições da 
Fisioterapia no processo de inclusão escolar de crianças com 
autismo”. Os objetivos específicos foram: “descrever o autismo 
segundo uma abordagem clínica”; “relatar o panorama de 
crianças autistas no Brasil e no mundo”; “relacionar a atuação 
da Fisioterapia com o processo de inclusão escolar de crianças 
com autismo”.  
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Este trabalho faz-se importante para um profissional da 
saúde devido à demanda que vem aumentando ao longo dos 
anos quanto à intervenção fisioterapêutica em crianças com 
TEA; para a ciência, é relevante por fazer refletir sobre a 
Fisioterapia enquanto área de atuação multi, inter e 
transdisciplinar nos casos de autismo e agrega à sociedade 
pelo fato de que o autismo afeta muitas famílias que necessitam 
de suporte para que seus filhos estejam incluídos integralmente 
na sociedade.  

Uma das formas de atuar sobre o desenvolvimento 
global das crianças com TEA, seus atrasos e alterações é por 
meio da intervenção psicomotora, prática realizada por 
psicomotricistas, profissionais da Educação Física e 
fisioterapeutas. Assim, a Fisioterapia é uma das áreas de 
suporte e intervenção nos casos de TEA, acessando os níveis 
sensorial, cortical e motor, buscando melhorar a atenção, a 
memória e os fatores psicomotores como o tônus, o equilíbrio, 
a noção de corpo, a estruturação espacial e temporal, a 
lateralização, a motricidade global e a motricidade fina. (ANJOS 
et al., 2017). 

De um modo geral, as pesquisas mostraram a 
necessidade de um maior embasamento científico sobre a 
intervenção fisioterapêutica relacionada aos pacientes com 
TEA. (SEGURA et al., 2011). 

Estudos mostraram que o corpo da criança com TEA é 
pouco vivenciado, como se fosse um objeto apartado, sem 
significação, sem forma. A criança com TEA tem dificuldade em 
compreender seu corpo como um todo e entendê-lo como uma 
via de relação com o outro. Existem alterações em seu 
esquema e imagem corporal, o que reflete na realização de 
atividades de vida diária e socialização. Em alguns casos, o 
corpo para a criança com TEA pode ser objeto de angústia e 
pânico, principalmente quando não é bem estimulado e 
compreendido. (AZEVEDO; GUSMÃO, 2016). 

Um estudo realizado em Teresina-PI, avaliou o perfil 
motor de 20 crianças entre 5 e 11 anos de idade com 
diagnóstico de TEA. Para isso, a Escala de Desenvolvimento 
Motor (EDM) de Rosa Neto (2015) foi aplicada. Essa escala 
identifica alterações do desenvolvimento motor infantil, por 
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meio de provas que identificam a idade motora da criança nas 
seguintes variáveis: motricidade fina, motricidade global, 
equilíbrio, esquema corporal, organização espacial, 
organização temporal e lateralidade. O estudo evidenciou que 
o atraso motor é característico das crianças com TEA já que 
todas as crianças avaliadas apresentaram idade motora inferior 
à idade cronológica em todas as variáveis da escala. 
(TEIXEIRA et al., 2019). 

Para Teixeira et al. (2019), a base do desenvolvimento 
motor, cognitivo e social tem íntima relação com as noções 
temporais e espaciais que são adquiridas pela percepção 
corporal. 

Além disso, as alterações sensório-motoras 
encontradas nas crianças com TEA, repercutem negativamente 
em suas relações sociais, o que dificulta o processo de inclusão 
escolar e faz emergir a necessidade de um olhar diferenciado 
para os aspectos psicomotores do desenvolvimento infantil que 
sustentarão não só o processo de inclusão no âmbito escolar, 
mas o processo de aprendizagem vivenciado na escola. 

Os fisioterapeutas podem contribuir para a melhora do 
prognóstico das pessoas com TEA já que atua diretamente 
nessas alterações sensório-motoras, mas também proporciona 
maior autonomia, tratando as possíveis complicações físicas 
como deformidades, contraturas, padrões patológicos de 
marcha, estereotipias, principalmente quando essa intervenção 
ocorre nos primeiros anos de vida da criança. (CAZORLA 
GONZALÉZ; CORNELLÁ I CANALS, 2014). 

Essa pesquisa mostrou que, embora ainda não haja 
instrumentos de avaliação psicomotora específicos para 
crianças com TEA que permitam quantificar e analisar a 
utilidade de um programa de tratamento fisioterapêutico nessas 
crianças e fazer essa relação com os benefícios à inclusão 
escolar, a intervenção fisioterapêutica pode trazer benefícios 
para o processo de aprendizagem e para as interações sociais. 
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Resumo 
O tema deste capítulo é Análise das Implicações da Terapia 
Assistida com Cavalo –Equoterapia em Pacientes Portadores 
do Transtorno do Espectro Autista. Investigou-se o seguinte 
problema: “A Equoterapia é capaz de produzir alterações 
favoráveis no equilíbrio postural, no desenvolvimento funcional 
e na independência do praticante com TEA?”. Cogitou-se a 
seguinte hipótese “os benefícios da inclusão de portadores de 
TEA em seções de Equoterapia ocorrem por intermédio de 
técnicas terapêuticas que produzem mudanças positivas 
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estatisticamente”. O objetivo geral é analisar se a prática de 
equitação funciona como agente facilitador para o 
desenvovimento de habilidades físicas, psicológicas e motoras. 
Este trabalho é importante para um profissional da saúde, pois 
é um campo promissor, uma vez que possibilita a interação 
entre as mais diversas áreas de conhecimento; para a ciência, 
é relevante por demonstrar a eficácia do tratamento para a 
reabilitação de pacientes com TEA; agrega à sociedade pelo 
fato de influenciar na melhora da funcionalidade na execução 
de tarefas da vida diária, assim como na qualidade de vida do 
portador. Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica com 
duração de dois meses. 

 
Palavras-chave: Transtorno. Autismo. Equoterapia. 

 
Introdução 

Durante muito tempo o Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) foi apontado como uma situação atípica. Todavia, as 
últimas décadas tem registrado um aumento no número de 
casos, que passaram de 1 entre 110, para 1 a cada 68 nascidos 
[ CITATION Sch17 \l 1046 ].  A princípio, é possível afirmar que 
a elevação no número de casos tem contribuído para que sejam 
analisadas questões referentes à assistência especializada ao 
paciente portador do TEA. 

De maneira geral, o desenvolvimento do indivíduo 
autista é heterogêneo e se manifesta nas principais categorias: 
déficits de sociabilização, insuficiência de linguagem, 
comprometimento motor e bloqueios psiconeurológicos [ 
CITATION CRU17 \l 1046 ]. Sobre esse panorama, entende-se 
que a criança autista sofre prejuízos nas mais distintas esferas. 

Buscar métodos de reabilitação para portadores de 
TEA, sob esta perspectiva, torna-se fundamental, uma vez que 
ela oferece diversas possibilidades de melhoria na qualidade 
de vida do paciente. Entre as mais variadas terapias ofertadas, 
destaca-se a Equoterapia, que apresenta características 
únicas. 

Nela, o cavalo é utilizado como agente terapêutico. Ele 
realiza movimentos tridimensionais, o que faz com que o 
cavaleiro desenvolva múltiplas aptidões, relacionados, 



 90 

principalmente, a parte psicomotora (OLIVEIRA et al., 2017). A 
Equoterapia ainda possui uma abordagem interdisciplinar, 
abrangendo áreas como saúde, educação e equitação. 

Todo ser humano é considerado único, e o indivíduo 
que carrega consigo o TEA sente, pensa, tem desejos e 
aprende. A Equoterapia têm sido considerada um bom 
mecanismo para ultrapassar às dificuldades do indivíduo e 
aperfeiçoar suas potencialidades. 

No mais, ele coloca o paciente em contato com uma 
experiência que, na maioria das vezes, é nova e cheia de 
desafios, que auxiliam o desenvolvimento como um todo, 
porque trabalha inteiramente o esquema corporal, bem como 
sua conscientização, equilíbrio, coordenação motora, 
percepções visuais, auditivas, táteis, além do contato com o 
meio ambiente. (GREGATI et al., 2016). 

Tendo em vista todas estas informações, o presente 
estudo se propõe analisar, por meio de revisão bibliográfica, os 
aspectos físicos e mentais que são impactados pela 
Equoterapia, assim como seus efeitos no paciente. Gregati et 
al. (2016) afirmaram em sua pesquisa que a prática resulta em 
significativas melhoras ao indivíduo com TEA, podendo ser 
indicada livremente como método terapêutico. 

Sendo assim, o seguinte questionamento é levantado: 
A Equoterapia é capaz de produzir alterações favoráveis no 
equilíbrio postural, no desenvolvimento funcional e na 
independência do praticante com TEA? 

A fim de buscar responder essa questão, parte do 
trabalho busca comprovação da hipótese de que os benefícios 
da inclusão de portadores de TEA em seções de Equoterapia 
visam a reitegração do paciente. A escolha desta linha de 
pensamento ocorreu quando foi tomado por base os 
pressupostos de que, tal método terapêutico, busca estimular o 
equilíbrio, promove ganhos motores e desenvolve a 
independência do praticante. 

Posteriormente, foram analisadas brevemente as 
possibilidade de acesso e permanência nos ambientes 
destinados a prática da Equoterapia. 

Aspirando colaborar para a apliação dos 
conhecimentos relacionados a prática da Equoterapia, para o 



 91 

paciente portador de TEA, o estudo tem por objetivo analisar se 
a prática de equitação funciona como agente facilitador para o 
desenvovimento de resultados físicos e psicológicos, pois parte 
da premissa de que o cavalo atua como um intermediador 
cinesioterapêutico. 

Nesse sentido, é importante destacar também o papel 
do fisioterapeuta, que realiza um trabalho fundamental, pois ele 
é o responsável por analisar diagnósticos, perceber os limites 
do paciente e oferecer possibilidades de superação ao 
paciente. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram 
selecionados dois tipos de materiais: Artigos Científicos e 
Livros de Referência. Coletar dados através destes materiais 
fez com que fosse possível estabelecer relações entre as 
práticas realizadas em diferentes lugares do país. Além disso, 
o levantamento possibilitou identificar as possiblidades e 
dificuldades da prática de Equoterapia, em pacientes com TEA. 

Foram selecionadas publicações pesquisadas na base 
de dados Google Acadêmico, utilizando como palavras-chave: 
Equoterapia, Autismo, TEA. Foram escolhidos os trabalhos 
com data posterior ao ano de 2013, excetuando-se o livro de 
referência, publicado em 2000. 

 
Desenvolvimento 

A palavra Autismo foi apresentada pela primeira vez 
em 1906, por Eugen Bleuler. Ela caracterizava a condição de 
isolamento social, presente em alguns indivíduos 
diagnosticados como portadores de esquizofrenia. Mediante 
publicação de um artigo, em 1943, Leo Kanner associou o 
termo como descrição para o comportamento de um conjunto 
de crianças que apresentavam uma severa carência nos 
relacionamentos interpessoais. (RODRIGUES, 2008). 

Segundo Kanner, a terminologia autismo seria 
empregada para indivíduos que manifestassem algumas 
particularidades, como inaptidão no desenvolvimento de 
relacionamentos, atração por atividades repetitivas e 
estereotipadas, resistência a mudança, déficits ou retardo no 
desenvolvimento da linguagem e isolamento extremo. 
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Nos anos decorrentes, diversos trabalhos sobre 
autismo foram publicados e novas classificações surgiram. O 
termo oficial adveio no ano de 1975, na Classificação 
Internacional de Doenças (CID 9), da Organização Mundial da 
Saúde. Já a unificação da sua definição foi registrada em 1987 
no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
(DSM-III-R). 

As acepções atuais relacionadas ao autismo 
classificam-no dentro dos Transtornos Globais de 
Desenvolvimento. O modelo mais atual do DSM-IV-TR (2002) 
descreve que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) abrange 
o Autismo, o Transtorno de Asperger, o Transtorno 
Desintegrativo da Infância e os Transtornos Invasivos do 
Desenvolvimento sem outra especificação. O diagnóstico é 
realizado de acordo com a avaliação do grau dos sintomas, que 
se alternam entre leves e moderados, até condições severas. 

Segundo o DSM-IV-TR (2002), para ser assinalado 
dentro do TEA, o indivíduo precisa apresentar ao menos seis 
dos treze indicadores elencados no Manual. No geral, os 
sintomas se caracterizam por déficits na interação e 
comunicação social, padrões repetitivos de comportamento e 
comprometimento motor e psiconeurológico, que implicam em 
dificuldades no processo de desenvolvimento do seu portador. 
(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

Em relação ao déficit de interação e comunicação, 
indivíduos com TEA tendem a apresentar isolamento ou 
comportamento incongruente, privação de contato visual, 
resistência e objeção ao participar de atividades grupais, 
indiferença afetiva e falta de empatia social e/ou emocional. [ 
CITATION DSM02 \l 1046 ].   

Portadores de TEA têm muita dificuldade em iniciar 
uma conversa ou mantê-la, e normalmente desenvolvem uma 
entonação monótona. Comumente apresentam objeções às 
mudanças, insistem em manter determinadas rotinas e muitas 
vezes desenvolvem estereotipias motoras e verbais, como 
balançar e repetir palavras ou sons, por exemplo. (HOLANDA 
et al., 2013). 

Casos mais severos apresentam graus inflados de 
autoagressividade, ansiedade, irritação, heteroagressividade, 
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acessos de raiva, insuficiência de concentração, sono e 
hipersensibilidade. (DSM-IV-TR, 2002). 

O prejuízo relacionado ao desenvolvimento psicomotor 
ocorre de maneira variada, indo desde subdesenvolvimento, 
até comprometimentos quase imperceptíveis. Fernandes 
(2000) defende que pessoas portadoras do TEA constroem sua 
consciência corporal por meio das suas experiências 
sensoriais, e que ela acontece de maneira retardada. 

A criança tem dificuldade em reconhecer sua 
constituição física, enxergando a si mesmo como um 
instrumento inorgânico. Por não reconhecer a própria figura, o 
entendimento relacionado ao espaço temporal fica 
comprometido. Isso implica em perca de equilíbrio, limitada 
noção de lateralidade e aprendizagens cognitivas insuficientes. 
(FERNANDES, 2000). 

A fim de que estes infortúnios sejam amenizados, e 
buscando expandir as funções motoras dos portadores de TEA, 
é habitual a busca por terapias que melhorem a qualidade de 
vida do indivíduo. 

É fundamentalmente importante que crianças 
portadoras do TEA se envolvam em práticas e exercícios que 
possibilitem o seu desenvolvimento global e propiciem a 
oportunidade de experiências que otimizem sua aptidão para 
realizar ações e tarefas. 

Entre as inúmeras possibilidades de métodos 
terapêuticos, destaca-se a terapia assistida com cavalo, 
também chamada Equoterapia. A utilização de cavalos em 
tratamento é muito antigo (OLIVEIRA et al., 2017). No Brasil, a 
prática se consolidou em 1989, quando foi fundada a 
Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-BRASIL), 
localizada no Distrito Federal. Oito anos depois, em 1997, a 
Equoterapia foi estabelecida como método Terapêutico pelo 
Conselho Federal de Medicina. 

A ANDE é a responsável por normatizar, supervisionar 
e controlar, em plano Nacional, a prática da Equoterapia. Além 
disso, ela também auxilia organizações governamentais e não 
governamentais em seu funcionamento. 

De acordo com a ANDE, a prática equoterápica tem 
como objetivo o aperfeiçoamento biopsicossocial, pois 
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entende-se que o deslocamento do cavalo, durante a marcha, 
provoca no condutor estímulos sensores e motores, com 
incitações proprioceptivas e neuromusculares. 

Oliveira et al. (2017) afirmam que cavalos realizam três 
tipos particulares de deslocamento, descritos como passo, trote 
e galope. 

O primeiro, trata-se de uma caminhada ritmada, em 
que é possível perceber quatro batidas precisas e 
compassadas do animal, que ocorrem quando ele encosta as 
patas no chão. Ao realizar o movimento, o cavalo imprime ao 
seu condutor ações sincrônicas e sequenciadas, que criam 
movimentos para cima, para baixo; entre a esquerda e a direita, 
e para frente e trás. Desse modo, para não cair, o cavaleiro 
precisa sustentar-se nas pernas e utilizar tronco, cintura e pelve 
para manter o equilíbrio (OLIVEIRA et al., 2017). Essas ações 
são muito semelhantes àquelas utilizadas para o deslocamento 
natural do homem, durante o passo. 

Os outros dois tipos de locomoção do cavalo, trote e o 
galope, tratam-se de movimentos saltados, que exigem do 
animal maior esforço e movimentos mais intensos. Por esse 
motivo, eles demandam do paciente maiores e melhores 
disposições motoras. (OLIVEIRA et al., 2017). 

A Equoterapia oferta ainda quatro tipos distintos de 
programas ao paciente: Hipoterapia, Educação/Reeducação, 
fase Pré-esportiva e Prática Esportiva Paraequestre. 

A ANDE descreve que na hipoterapia é necessário a 
presença de um terapeuta e de um mediador. Nela, o cavalo se 
locomove a passos, e, muitas vezes, a montaria ocorre de 
maneira dupla. 

Já na Educação/Reeducação equestre, o animal atua 
como promotor pedagógico, auxiliando no ensino-
aprendizagem do paciente. É um programa individual, 
desenvolvido de acordo com as necessidades do praticante. 

Na fase Pré-esporte, o cavalo se movimenta em trote 
ou galope, e o participante já possui requisitos para comandar 
o cavalo com independência. Ele também é preparado para 
disputa de provas hípicas. 

Na etapa da Prática Esportiva Paraequestre, busca-se 
otimizar a condição de vida do esportista e sua satisfação em 
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praticar esportes. Ele é agente ativo em funções como: 
adestramento, saltos e galope e realiza competições, inclusive 
a nível paraolímpico. 

A seleção do programa, cavalo e do tipo adequado de 
andadura no tratamento é realizada de acordo com a realidade 
do paciente, que deve ser avaliado, para que assim se possam 
estabelecer objetivos e métodos terapêuticos apropriados. 

Segundo a ANDE, para ingressar em um Centro de 
Equoterapia, o paciente tem de apresentar laudo médico 
avaliativo e ser assistido por, no mínimo, três profissionais: 
psicólogo, fisioterapeuta e profissional de equitação. Ambos 
precisam ter habilitação em cursos oferecidos pela Associação. 

Nesse sentido, considera-se de fundamental relevância 
destacar a importância da equipe responsável pelo 
atendimento do paciente. Cabe a ela envolver-se 
constantemente em estudos e capacitações, principalmente 
naqueles relacionados a educação inclusiva e a entomologia 
do cavalo. A inclusão do indivíduo TEA na prática equoterápica 
só será firmada se forem desenvolvidas condições para que o 
paciente sinta segurança e prazer nas atividades. 

De acordo com as autoras, Cruz e Pottker (2017), a 
terapia assistida com cavalo possui abordagem interdisciplinar, 
cruzando diferentes áreas como cultura, desporto, saúde e 
educação. Ela também promove diversos ganhos nas áreas 
sociais e psíquicas. 

Esses resultados explicam o motivo de crianças 
portadoras de TEA apresentarem inúmeros efeitos positivos, 
quando submetidas ao tratamento equoterápico. As 
implicações de sua utilização foram investigadas por diversas 
pesquisas e se mostraram consistentemente positivas. 

Em seus estudos, Oliveira et al. (2017) indicam 
aspectos físicos e mentais que são trabalhados em pacientes 
autistas, durante as sessões de Equoterapia. Para os 
pesquisadores, tais estímulos são de extrema importância para 
o paciente TEA, uma vez que favorecem o desenvolvimento 
e/ou aprimoramento da noção corporal, equilíbrio, ajustam a 
postura corporal e desenvolvem o tônus muscular. 

Para além desses benefícios, ocorre uma promoção 
nas categorias: participação, autoestima e qualidade de vida. A 
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Equoterapia adquire um sentido próprio, pois é direcionada ao 
paciente com objetivos e estratégias bem definidas e 
articuladas. 

Oliveira et al. (2017) propõem que a reabilitação do 
paciente TEA envolva os sistemas muscoesqueléticos, sensor 
e motor, para que assim sejam trabalhados o equilíbrio estático 
e dinâmico. Durante a movimentação do cavalo, o cavaleiro 
reage as perturbações relacionadas ao deslocamento, o que 
acaba provocando uma série de estímulos sensoriais, 
vestibulares e visuais. Isso acarreta reprogramações 
neuromusculares. 

Do ponto de vista comportamental, na revisão 
bibliográfica realizada por Cruz e Pottker (2017), é possível 
constatar que crianças com TEA, iniciadas na Equoterapia, 
alcançaram significativas melhoras motoras e também 
diminuíram a irritabilidade e a hiperatividade. Os exercícios 
sobre o cavalo e a influência do ambiente estimularam a 
concentração e desenvolveram sentimentos de prazer. 

Essa sensação de bem-estar pode ser atribuída, além 
de outros fatores, ao local em que a terapia é praticada. Ao 
invés do ambiente circunspecto de uma clínica de reabilitação, 
o paciente tem a oportunidade de ter contato direto com a 
natureza, otimizando assim a sensação de bem-estar. 

A prática de Equoterapia faz com que o seu praticante 
fique envolvido em uma atividade divertida, que exige 
movimento e participação ativa. Isso desenvolve a sensação de 
motivação, o que facilita a obtenção de resultados terapêuticos. 
(CRUZ e POTTKER, 2017). 

No mais, a realização da Equoterapia exige que o 
paciente permaneça sentado por um certo período de tempo. 
Muitas vezes essa posição constitui obstáculo para alguns 
portadores de TEA. Contudo, na Equoterapia, o autista tolera 
essa posição durante todo o período da sessão com prazer. 
Sendo assim, vale mencionar que esse resultado condiciona o 
paciente a tolerar a posição nos mais diversos locais, como 
escola, por exemplo. 

Outros autores, como Gabriels et al. (2012), notaram 
melhoras em sintomas como agressividade, estresse e desafio 
ou recusa em obedecer a comandos e regras. Isso acontece 
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porque, além de executar movimentos sobre o cavalo, a criança 
tem a oportunidade de alimentar, escovar, dar banho e 
desenvolver laços afetivos com os animais. 

Realizar atividades de forma adjacente a um cavalo, 
que é maior e mais forte, denota um desafio ao indivíduo, que 
acaba desenvolvendo uma relação de respeito, dedicação, 
cortesia e responsabilidade. Esses elementos permitem que o 
autista experimente as mais diversas emoções, e dessa 
maneira, mudanças psicossociais positivas se potencializam. 

Na Equoterapia, o terapeuta tem a capacidade de 
elaborar e aplicar diversos desafios ao praticante, como incitar 
mudanças de velocidade, de cadência, direção e 
posicionamento do paciente sobre o animal. Isso é muito 
benéfico, uma vez que proporciona desafios maiores ao 
paciente, fazendo com que ele supere seus limites. (HISTER et 
al., 2015). 

Dentre os estudos de casos que reportam os efeitos da 
Equoterapia, foi selecionado o trabalho de Holanda et al. 
(2013), que sugeriram que o tratamento não acarretou 
mudanças significativas no paciente portador de TEA. Um dos 
fatores para a não efetividade pode ter sido o tempo da 
intervenção, que, segundo os pesquisadores, não foi suficiente. 

Visto que foi identificado apenas um trabalho que 
demonstrou regressão no quadro do paciente, torna-se 
laborioso, neste primeiro momento, avaliar os efeitos 
dramáticos relacionados a tal prática. 

É importante observar que os estudos apresentados 
neste trabalho envolvem dessemelhanças relacionadas a 
quantidade de integrantes, duração do recurso terapêutico, 
aquisição e tratamento dos resultados. Acredita-se que isso 
ocorre devido à escassez de trabalhos científicos mais 
detalhados e/ou rigorosos, referentes a temática. 

Outro fator pode encontrar respaldo no fato de que 
cada paciente é singular, portanto, a multiplicidade de 
estratégias adotas para cada caso particular acabam por se 
divergir, porque cada indivíduo é diferente. É consenso entre 
todos os autores, a necessidade de desenvolvimento de mais 
pesquisas, com maior tempo de durabilidade, frequência de 
sessões e quantidade de pessoas. 
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A respeito dos benefícios e da efetividade da utilização 
da Equoterapia no tratamento de pacientes com TEA, algumas 
reflexões requerem ser feitas. 

Entende-se que a terapia assistida com cavalo acarreta 
benefícios numerosos aos seus praticantes. Entre os mais 
significativos, destaca-se a melhoria nas funções motoras, 
equilíbrio, postura e independência do praticante. Sendo assim, 
o contato com essa modalidade de terapia desenvolve 
inúmeras oportunidades de desenvolvimento do paciente, 
avolumando seus panoramas de progresso e também de 
inclusão. 

Entretanto, um fato a ser levado em consideração é que 
os centros destinados a Equoterapia muitas vezes demandam 
custos, o que faz com que a oportunidade de acesso, em 
muitos casos, se torne improvável. Bloch e Weinstein (2009) 
defendem que é comum famílias com indivíduos portadores de 
autismo sofrerem desajustes financeiros, devido aos altos 
custos demandados pela condição. Essa problemática acaba 
por acarretar sérios transtornos psicológicos e de saúde nos 
familiares, especialmente na mãe. 

Muito se fala em inclusão e reabilitação, que é 
assegurada, inclusive, pela Lei Ordinária Federal nº 12.764, 
que trata da Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Nela, é deliberado 
a garantia e oportunidade de acesso a direitos e a inclusão 
efetiva do indivíduo portador do TEA. (BRASIL, 2012). 

Entretanto, é evidente que se não forem ofertadas 
condições de acesso e permanência, tanto nas modalidades 
terapêuticas, quanto nos mais diversos segmentos da 
sociedade, a reabilitação dos portadores de TEA será utópica. 
Compreende-se que existem locais que ofertam a modalidade 
de Equoterapia gratuitamente. Todavia, o acesso ocorre por 
meio de listas de espera, que podem perdurar por meses. 

Além disso, o paciente tem um período limitado para 
permanência19 e necessita de investimentos para 

 
19 A Polícia Militar do Distrito Federal, por exemplo, oferta a modalidade de 
Equoterapia à portadores de deficiência matriculados na rede pública ou 
comunidade baixa-renda. A seleção é realizada por maio de inscrição 
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deslocamento até o espaço de terapia, tanto dele, quanto do 
acompanhante, pois o autista necessita de acompanhamento 
integral. 

Ao pensar sobre essas questões, nota-se a importância 
do desenvolvimento de políticas públicas que atendam as 
pessoas com necessidades especiais, em específico aquelas 
diagnosticadas com TEA. É extremamente necessário a 
cobrança por investimentos em pesquisas, capacitações de 
profissionais e assistência aos indivíduos com TEA. 

Repetidamente debate-se sobre a importância dos 
mais variados tipos de terapias e seus efeitos positivos nos 
pacientes, mas é notório que se não houver meios de acesso e 
permanência, de nada adiantará tais reflexões. 

Ao problematizar essas questões, percebe-se que esta 
tarefa constitui um desafio. Entretanto, ao pensar sobre os 
resultados positivos que foram apresentados, ao longo do 
capítulo, chega-se à conclusão de que os ganhos são muito 
significativos, tanto nas áreas emocionais e comportamentais 
quanto naquelas relacionadas a saúde e ao social do indivíduo 
diagnosticado com TEA. Por esse motivo, buscar meios que 
explorem a Equoterapia como uma ferramenta de intervenção 
dirigida ao progresso e melhoria dos sintomas clínicos e 
comportamentais dos autistas é imprescindível. 

 
Considerações Finais 

Foi possível observar, por meio do presente estudo, 
melhoras significativas na qualidade de vida da pessoa 
portadora de TEA que pratica a Equoterapia. Essa modalidade 
terapêutica trabalha o indivíduo como um todo, garantindo-lhe 
oportunidades de ampliação da visão do mundo que o cerca. A 
Equoterapia permite ao praticante a oportunidade de aprimorar 
controle sobre postura, equilíbrio e melhora do desempenho da 
realização de tarefas. 

 
presencial e a vaga é ocupada segundo a classificação em uma lista de espera. 
O praticante não pode permanecer no atendimento por um período superior a 
24 meses. O órgão também oferece oportunidade de estágio para estudantes 
e profissionais vinculados as áreas de atendimento dos pacientes (PM-DF, 
2018). 
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Um dos grandes desejos da família das crianças com 
transtornos, é que elas possam participar de atividades diárias 
ativamente. Nessa perspectiva, a terapia proporciona um 
aumento nos níveis de funcionalidade e independência do 
praticante. Fato que também é observável são as melhorais 
nas funções sociais, no autocuidado e na mobilidade. Dessa 
maneira, é possível aceitar como verdadeira a hipótese de que 
a Equoterapia é capaz de produzir condições favoráveis para o 
desenvolvimento de equilíbrio postural, atividade funcional e 
controles motores de portadores de TEA. 
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Resumo  
O tema deste capítulo é a atuação multiprofissional de 
enfermagem e fisioterapia para a criança portadora do 
Transtorno do Espectro Autista. Investigou o seguinte 
problema: qual é o trabalho desempenhado por enfermeiros e 
fisioterapeutas com crianças que possuem o TEA? Cogitou a 
seguinte hipótese: quem são os profissionais envolvidos no 
tratamento? O objetivo geral é mostrar que a equipe 
multiprofissional realiza um excelente trabalho. Os objetivos 
específicos são: as técnicas utilizadas, como são realizadas; e 
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os resultados positivos. Este trabalho é importante para o 
profissional da saúde pelas informações que poderão ser 
utilizadas. Para a ciência, é relevante por mostrar os métodos 
inovadores e as técnicas que trazem eficácia. Agrega à 
sociedade por mostrar que existem meios de tratamento com 
um bom custo-benefício, e o que o SUS auxilia esses pacientes 
gratuitamente. Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica 
com duração de dois meses.  
 
Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista, Enfermeiro, 
Fisioterapeuta, Tratamento. 
 
Abstract. 
The theme of this chapter is: Multiprofessional nursing and 
physical therapy in children with Autistic Spectrum Disorder The 
following problem was investigated: “What is the work 
performed by nurses and physiotherapists with children who 
have ASD? The following hypothesis was considered “Who are 
the professionals involved in the treatment?”. The general 
objective is to show that the multiprofessional team does an 
excellent job. The specific objectives are: the techniques used, 
how they are performed; and its positive results. This work is 
important for a health professional due to the present 
information that can be used; for science, it is relevant for 
showing innovative methods and techniques that bring more 
efficiency; it adds to society by showing that there are means of 
treatment with a good cost benefit and that SUS assists these 
patients free of charge. This is a qualitative theoretical research 
lasting two months. 
 
Keyword: Autistic Spectrum Disorder, Nurse, Physiotherapist, 
Treatment. 
 
Resumen. 
El tema de este capítulo es: Enfermería multiprofesional y 
fisioterapia en niños con trastorno del espectro autista. Se 
investigó el siguiente problema: “¿Qué trabajo realizan las 
enfermeras y los fisioterapeutas con los niños con TEA? Se 
consideró la siguiente hipótesis "¿Quiénes son los 
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profesionales involucrados en el tratamiento?". El objetivo 
general es demostrar que el equipo multiprofesional hace un 
excelente trabajo. Los objetivos específicos son: las técnicas 
utilizadas, cómo se realizan; y sus resultados positivos. Este 
trabajo es importante para un profesional de la salud debido a 
la información actual que se puede utilizar; para la ciencia, es 
relevante para mostrar métodos y técnicas innovadoras que 
aportan más eficiencia; se suma a la sociedad al mostrar que 
existen medios de tratamiento con un buen costo beneficio y 
que el SUS ayuda a estos pacientes de forma gratuita. Esta es 
una investigación teórica cualitativa que dura dos meses. 
 
Palabra clave: Trastorno del espectro autista, Enfermera, 
Fisioterapeuta, Tratamiento. 
 
Introdução. 

O Autismo é um transtorno que acomete o sistema 
neurológico do indivíduo, também conhecido como Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), afeta diretamente o comportamento, 
a linguagem e a interação social da criança acometida. Ou seja, 
é uma síndrome que afetará seu desenvolvimento motor, 
comportamental e psicológico. (PINTO, 2016) 

Em 1938, o primeiro caso de Autismo foi descrito por 
um médico psiquiatra chamado Leo Kanner, na Austrália. Ele 
notou, em uma criança, um comportamento atípico, como a 
fixação por alguns objetos, a dificuldade de interação e uma 
extraordinária capacidade de memorização. Continuou 
observando crianças com os estudos, e denominou o quadro 
apresentado com a nomenclatura Autismo (CREFITO-3, 2017). 

O TEA atinge, com mais frequência, indivíduos do sexo 
masculino e estima-se que para cada 10.000 habitantes haja 
em torno de 70 casos da doença. No Brasil, essas pesquisas 
são escassas, ainda precisam de mais estudos, porém a 
estimativa é que para cerca de 10.000 habitantes, 27,2 sejam 
acometidos pelo Autismo (PINTO, 2016). 

O capítulo pretende dissertar mais sobre o Autismo, 
seus sintomas e características. Há algum tipo de tratamento 
que ajude a amenizar os sintomas? E principalmente, qual é o 
papel desenvolvido pelo enfermeiro e pelo fisioterapeuta no 
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TEA? Ambos atuam na equipe de multiprofissionais inclusos no 
atendimento de indivíduos com Autismo. 

A etiologia dessa síndrome é desconhecida, porém 
suas causas podem ser consideradas multicausais, como 
fatores genéticos, ambientais, a idade avançada dos pais, 
fatores obstétricos como o baixo escore de Apgar, hipóxia 
perinatal, malformações congênitas, a prematuridade, dentre 
outras variáveis analisadas. Esses fatores podem ocasionar 
uma inflamação focal no cérebro, que possivelmente está 
correlacionada ao TEA (PINTO, 2016. ROSSI et al, 2018). 

Há muitos pais com crenças acerca da etiologia da 
doença, acreditam que o TEA ocorreu por conta de atitudes ou 
até mesmo em consequência da comunidade em que habitam, 
apesar de saberem que a genética e a hereditariedade são 
consideradas causas e que o meio ambiente pode contribuir, 
com a poluição, por exemplo, o cigarro, o uso de outros tipos 
de drogas e ambientes tóxicos. O fato é que o otimismo dos 
pais em relação ao futuro de seus filhos ainda é um 
considerado um desafio (MEIMES; SALDANHA; BOSA, 2015). 

O diagnóstico de Autismo deve ocorrer o mais 
precocemente possível, e para que isso aconteça os pais 
devem estar atentos aos sinais apresentados pela criança. 
Esses sinais surgem ainda na infância e quanto antes houver o 
diagnóstico, melhor será o prognóstico do indivíduo, 
contribuindo com intervenções precoces (FEZER, 2017). 

Dentre as características apresentadas por esses 
pacientes, há atividades restritas e repetitivas, temperamento 
incomum, e a chamada tríade singular, caracterizada pela 
dificuldade na comunicação verbal e a não verbal, na restrição 
do ciclo de atividades de interesses e a interatividade social. 
Esses sinais geralmente iniciam antes da criança completar 
três anos de idade e variam de acordo com cada um (PINTO, 
2016. ROSSI et al, 2018. OLIVEIRA et al, 2017). 

Na tentativa de auxiliar a família na identificação 
precoce dos sinais que os autistas apresentam, foram 
selecionadas algumas características para que os familiares e 
cuidadores das crianças fiquem atentos e verifiquem com mais 
cautela os sinais apresentados (JUNIOR, 2020). 
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Os sinais são: não brincar de forma convencional, 
principalmente com brinquedos; não atender quando chamado 
pelo nome; não manter contato visual por mais de 2 segundos; 
se isolar, mesmo com a presença de outras crianças; tentar 
preservar rotinas; realizar movimentos repetitivos; não imitar; 
girar objetos sem uma função aparente; não apresentar 
interesse, mesmo quando algo é apontado (JUNIOR, 2020). 

Informações do Brasil e do mundo, apontam que cerca 
de um terço da população autista não desenvolve a fala e 
aproximadamente um terço deles possui deficiência 
intelectual. Em 2007, a ONU decretou todo dia 02 de abril como 
o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. No Brasil, a Lei 
12764 de 2012, Lei Berenice Piana criou a Política Nacional de 
Proteção da Pessoa com TEA, regulamentada pelo Decreto 
8.368 de 2014, que garante os direitos do autista e o equipara 
como pessoa com deficiência (JUNIOR, 2020). 

O SUS, a partir do ano de 2001 começou a abordar a 
causa autista em suas conferências, elaborando projetos de 
saúde mental que incluía pessoas com TEA.  Os locais 
destinados aos atendimentos receberam no nome de Centros 
de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi), atualmente 
estão espalhados por diversas regiões do país (LIMA, 2017). 

Os CAPSi objetivam oferecer um acompanhamento 
adequado para crianças e adolescentes com problemas de 
saúde mental, incluindo os autistas. Nesse programa são 
admitidos jovens com a idade máxima de 21 anos, e o 
tratamento é feito com o acompanhamento dos familiares, 
garantindo melhores resultados (LIMA, 2017. THIENGO et al, 
2015). 

O enfermeiro tem um papel fundamental na equipe de 
tratamento dos pacientes com TEA. Pois, efetua um dos 
primeiros acessos com as crianças e com a família. O papel do 
enfermeiro com os pacientes TEA é visualizar sinais e sintomas 
da patologia. É responsável por prestar as primeiras 
assistências, e transmitir tranquilidade para a família e bem-
estar para a criança, incentivando o tratamento adequado 
(SANTOS, 2012). 

O fisioterapeuta realiza seu trabalho tanto nos CAPS 
como em centros de reabilitação, clínicas e hospitais. O 
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profissional trabalha em conjunto com os familiares dos 
pacientes autistas, para proporcionar uma melhor estrutura 
corporal, melhorando as dificuldades motoras, a questão 
respiratória, muscular, e outros distúrbios (PAULI, CAMPOS, 
2016). 

O paciente autista possui alguns sintomas tratáveis 
com medicamentos, como a hiperatividade, a irritabilidade, a 
agitação, a insônia, e outros. A Risperidona é um dos 
medicamentos mais aconselhados para o tratamento, e faz 
parte da classe dos antipsicóticos atípicos (JUNIOR, 2020). 

Diante das pesquisas, almejando a conscientização e 
o conhecimento da população mundial, os pacientes com TEA 
possuem um símbolo, que é a fita estampada com um quebra-
cabeça colorido. O quebra-cabeça demonstra a complexidade 
que o transtorno traz, com seus vários subtipos, pois cada 
paciente será tratado de forma diferenciada. A variedade das 
cores representa as diferentes pessoas e famílias acometidas 
pela patologia, independe de raça ou situação socioeconômica 
(JUNIOR, 2020). 

E por fim, o brilho do símbolo, significa a esperança de 
que cada vez mais pessoas serão conscientizadas e os 
pacientes serão cada vez mais inseridos na sociedade. O 
símbolo foi utilizado pela primeira no ano de 1999, e é usado 
até hoje por meio de uma organização que não possui fins 
lucrativos, conhecida com Autism Society (JUNIOR, 2020). 

 
DESENVOLVIMENTO 

Apesar de todo o avanço no âmbito médico e 
hospitalar, ainda não há cura para o Autismo ou um tratamento 
específico que seja considerado totalmente eficaz, pois cada 
caso é diferente, cabe ao profissional atuante desenvolver 
estratégias para lidar com cada pessoa. A equipe 
multiprofissional precisa conhecer o histórico de seu paciente, 
com toda a anamnese, para poder trabalhar com ele 
(BARBOSA; NUNES, 2017). 

É possível notar a dificuldade da família com a 
interação social de seus filhos. O portador do Autismo não é 
totalmente antissocial, na verdade é como se vivesse em um 
mundo só dele. O enfermeiro precisa ter um olhar holístico para 
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acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da criança, 
saber escutar as queixas dos pais, com a equipe 
multidisciplinar, principalmente com o médico neurologista e o 
psicólogo, para verificar e fornecer o diagnóstico o mais rápido 
possível (FRANZOI et al, 2016). 

O enfermeiro representa uma contribuição 
considerável para o diagnóstico de pacientes com TEA, que 
ocorre por meio da consulta de crescimento e desenvolvimento 
(CD), na qual o profissional consegue acompanhar e analisar o 
crescimento e o desenvolvimento da criança autista (SENA et 
al, 2015). 

É necessário observar os sinais da criança, e o relato 
da família para o encaminhamento ao profissional mais apto 
para realizar o diagnóstico final. O enfermeiro sana as dúvidas 
dos familiares, ajudando com todo o cuidado que deverão 
conceder ao paciente TEA (SENA et al, 2015). 

São várias as formas de tratamento para pacientes 
autistas, desde medidas medicamentosas até a tecnologia de 
abordagem comportamental, como o TEAC-CH, sigla em inglês 
que engloba métodos suplementares de comunicação, além do 
tratamento psicanalítico utilizando recursos terapêuticos como 
a música, e a análise comportamental (FRANZOI et al, 2016). 

Por meio do parecer nº 025 de 2010 do COREN-SP, o 
enfermeiro tem competência para utilizar a música no cuidado 
do paciente TEA, almejando melhorar seu bem-estar. A 
musicoterapia é uma forma de intervenção da enfermagem 
(COREN-SP, 2010). 

Os autistas que possuem limitações físicas tem um 
enfoque maior na fisioterapia, pois é durante as sessões com o 
fisioterapeuta que serão gerados os estímulos necessários 
para que a criança possa se desenvolver adequadamente, 
estimulando habilidades motoras como rolar, sentar, engatinhar 
e andar, focando no desenvolvimento motor (CREFITO-3, 
2017). 

Há na fisioterapia uma alternativa lúdica como opção 
para o tratamento do TEA, a equoterapia. A equoterapia é uma 
terapia realizada com cavalos, em que o andar do cavalo 
proporciona o realinhamento corporal, estimula os campos 
cognitivos da criança, o emocional e o social, trabalhando de 
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forma global, proporcionando inúmeros benefícios ao paciente 
(RIBEIRO, PIMENTEL; MORAES, BLOIS, 2019) 

A orientação de pais e familiares é uma das funções do 
fisioterapeuta, direcionando os cuidados que precisam ser 
adotados em casa e as atividades que auxiliarão no 
desenvolvimento da coordenação motora dessas crianças e na 
força muscular. Essa interação entre o fisioterapeuta e os 
familiares resulta em avanços significativos para novas 
conquistas e descobertas dos pacientes (CREFITO-3, 2017). 

O autocuidado deve ser estimulado com frequência, 
pois há evidências de que diminui os problemas de interação 
entre as crianças. Por isso, é necessário estimular a 
coordenação motora em atividades cotidianas, como trocar de 
roupa, calçar um sapato, escovar os dentes, além de estimular 
a aprendizagem, a criatividade, e os trabalhos em grupo, 
devem ser objetivos em conjunto com os familiares 
(RODRIGUES, et al, 2017). 

Devido aos transtornos mentais que atingem o autista, 
o corpo é o primeiro a sofrer. Os pacientes são propensos ao 
desenvolvimento de doenças crônicas, como a obesidade, que 
necessita do trabalho do fisioterapeuta, criando uma rotina para 
a execução de atividades físicas para melhorar a saúde e a 
qualidade de vida dos pacientes (PAULI, CAMPOS, 2016). 
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Resumo 
O tema deste capítulo é: Desordens Gastrointestinais em 
Portadores de Transtornos do Espectro Autista (TEA).  
Investigou-se nesta obra, se existe prevalência de desordens 
gastrointestinais em portadores de Transtornos do Espectro 
Autista. A compreensão inicial das autoras era de que os 
desequilíbrios no trato gastrointestinal podem se apresentar 
com certa frequência em autistas e que de alguma forma existe 
relação com os sintomas. O objetivo da pesquisa foi investigar 
a influência das desordens gastrointestinais em portadores de 
Transtornos do Espectro Autista. O debruçar-se sobre o tema 
é relevante para investigar a relação entre microbiota e o 
possível agravamento dos sintomas. Para um profissional de 
saúde, esta obra se dispõe a expor dados sobre desordens 
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gastrointestinais e sua possível associação com sintomas 
apresentados por essa parcela de indivíduos; para a ciência, é 
relevante por explanar a possível influência que o intestino 
exerce sobre o Sistema Nervoso e como se apresenta nos 
autistas e agrega à sociedade pelo fato de trazer contribuições 
acerca dos desafios enfrentados por essas pessoas. Trata-se 
de uma pesquisa bibliográfica qualitativa, fundamentada em 
artigos científicos, livros e diretrizes, disponíveis nas 
plataformas da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)  e Google 
Scholar. O trabalho traz conclusões acerca de possíveis 
estratégias que podem amenizar os sintomas gastrointestinais 
no TEA, mas ainda são necessárias mais pesquisas para 
melhor entendimento do tema. 
 
Palavras-chave:  gastrointestinais; autista; nutrição; 
microbiota; desordens. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is Gastrointestinal disorders in 
patients with Autistic Spectrum Disorders (ASD). It was 
investigated in this work if there is a prevalence of 
gastrointestinal disorders in Autistic Spectrum Disorders 
patients. The authors' initial understanding was that imbalances 
in the gastrointestinal tract can be with some frequency in 
autistic people and that there is some relationship with the 
symptoms. The objective of the research was to investigate the 
influence of gastrointestinal disorders in patients with Autistic 
Spectrum Disorders. Looking at the topic is relevant to 
investigate the relationship between microbiota and the 
possible worsening of symptoms. For a health professional, this 
work is willing to expose data on gastrointestinal disorders and 
their possible association with symptoms presented by a portion 
of individuals with Autistic Spectrum Disorders, for science, it is 
relevant for explaining the possible influence that the intestine 
has on the Nervous System and how it is in individuals with 
Autistic Spectrum Disorders and it adds to society because it 
brings contributions about the challenges faced by these 
individuals. It is a qualitative bibliographic research, based on 
scientific articles, books and guidelines, available on the Virtual 
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Health Library (VHL) and Google Scholar platforms. The work 
brings conclusions about possible strategies that can alleviate 
gastrointestinal symptoms in Autistic Spectrum Disorders, but 
more researches are still needed to better understand the topic. 
  
Keywords: gastrointestinal; autism; nutrition; microbiota; 
disorders. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es Trastornos gastrointestinales en 
pacientes con Trastornos del espectro autista (TEA). En este 
trabajo se investigó si existe una prevalencia de trastornos 
gastrointestinales en pacientes con Trastornos del Espectro 
Autista. El entendimiento inicial de las autoras fue que los 
desequilibrios en el tracto gastrointestinal pueden presentarse 
con cierta frecuencia en personas autistas y que puede existir 
alguna relación con los síntomas. El objetivo de la investigación 
fue investigar la influencia de los trastornos gastrointestinales 
en pacientes con Trastornos del espectro autista. Observar el 
tema es relevante para investigar la relación entre la microbiota 
y el posible empeoramiento de los síntomas. Para un 
profesional de la salud, este trabajo está listo para exponer 
datos sobre los trastornos gastrointestinales y su posible 
asociación con los síntomas que presenta este grupo de 
individuos, para la ciencia, es relevante, pues explica la posible 
influencia que tiene el intestino sobre el Sistema Nervioso y 
cómo se presenta en estos individuos y se suma a la sociedad 
porque aporta contribuciones sobre los desafíos que enfrentan 
estos individuos. Se trata de una investigación bibliográfica 
cualitativa, basada en artículos científicos, libros y guías, 
disponibles en la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) y en las 
plataformas Google Scholar. El trabajo aporta conclusiones 
sobre posibles estrategias terapéuticas que pueden aliviar los 
síntomas gastrointestinales en pacientes con Trastornos del 
espectro autista, pero aún se necesita más investigación para 
comprender mejor el tema. 
  
Palabras clave: gastrointestinales, autista, nutrición, 
microbiota, trastornos. 
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Introdução 
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio 

que apresenta déficit de desenvolvimento principalmente em 
duas grandes áreas:  comunicação e comportamento. Esses 
indivíduos também podem apresentar distúrbios no sistema 
gastrointestinal. 

Nos últimos anos, as desordens gastrointestinais e sua 
associação com portadores de autismo têm sido fruto de vários 
estudos. Isto pode ocorrer devido a relação existente entre o 
neurodesenvolvimento e o comportamento desses indivíduos, 
além do impacto que pode ocasionar (HUGHES, ROSE; 
ASHWOOD, 2018). 

Este capítulo se propõe a responder a seguinte 
pergunta: “A maioria dos indivíduos portadores de TEA podem 
apresentar disfunções no sistema gastrointestinal?” 
Inicialmente, as autoras deste artigo consideraram que 
indivíduos portadores de autismo, poderiam sim, apresentar 
transtornos gastrointestinais.  

Indivíduos portadores de TEA podem apresentar 
estresse oxidativo como consequência da deficiência 
metabólica de enxofre, crescimento anormal de bactérias 
intestinais, além de um aumento da permeabilidade intestinal. 
Com isso, sugere-se que exista uma possível relação entre 
essas anormalidades gastrointestinais e os sintomas do TEA 
(LÁZARO, PONDÉ; RODRIGUES, 2016). 

Diante desse problema, a hipótese levantada pelas 
autoras é de que “desequilíbrios no trato gastrointestinal podem 
se apresentar com certa frequência em autistas e isso pode 
representar um fator agravante dos sintomas”. Portadores de 
TEA tendem a manifestar desordens na microbiota intestinal, 
podendo causar disbiose e má absorção de nutrientes.  
         Alguns estudos sugerem que o motivo para portadores de 
TEA apresentarem  alterações gastrointestinais, tais como: 
diarréia, gases e refluxo, se dá pelo fato destes possuírem o 
crescimento da flora intestinal inadequado, desde o 
nascimento. Dessa forma, o sistema digestivo torna-se uma 
importante fonte de neurotoxinas, levando a alterações 
comportamentais (CUPERTINO et al., 2019). 
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O objetivo geral deste trabalho é analisar se existem 
desordens gastrointestinais em portadores de TEA. E, se 
comprovada a existência, qual a relação entre a microbiota com 
um possível agravamento dos sintomas.  

A microbiota intestinal influencia o cérebro e pode estar 
envolvida em distúrbios neuropsiquiátricos, pois atua na 
modulação de alguns hormônios, ácidos graxos de cadeia curta 
circulantes e na ativação da barreira hematoencefálica, que 
protege o Sistema Nervoso Central (SNC) de substâncias 
“neurotóxicas” sendo essencial para manter a função 
metabólica normal do cérebro e a sinalização entre o “TGI”, até 
o SNC de forma adequada, já que um erro em alguma 
sinalização causa o aumento da permeabilidade intestinal, 
afetando assim as funções fisiológicas (GENEROSO et al., 
2020).     

Para o graduando da área da saúde, essa obra é 
importante por expor dados sobre transtornos gastrointestinais 
e sua possível associação com os sintomas apresentados por 
uma parcela de indivíduos com TEA. Para a ciência, 
consideramos válido trazer à luz do conhecimento, dados sobre 
a possível influência que o intestino exerce sobre o (SNC) e 
como essa se apresenta em indivíduos com TEA.  Por fim, o 
debruçar sobre o tema traz para a sociedade contribuições 
acerca dos desafios enfrentados por uma parcela da população 
que recebe diagnóstico positivo de Transtorno do Espectro 
Autista. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica qualitativa, 
fundamentada em artigos científicos, livros acadêmicos e 
diretrizes. Os instrumentos utilizados como referencial teórico 
foram: artigos científicos publicados nos últimos 6 anos, 
disponíveis na plataforma Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e 
Google Scholar através da busca realizada com a utilização 
das seguintes palavras-chave: “Autismo”, “Transtornos”, 
“Gastrointestinais” , “Microbiota”, “Disbiose”. Como critério de 
exclusão, optou-se por não utilizar dissertações de Mestrado, 
Teses de Doutorado, Trabalho de Conclusão de Curso, 
resumos em que o artigo original não foi identificado e outros 
documentos que não estivessem devidamente publicados em 
bases científicas. 
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Desordens gastrointestinais em portadores de Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) classifica-se 
como uma associação de sintomas que ocasionam perdas de 
desenvolvimento neurológico, proporcionando atrasos na 
linguagem, interação social e comunicação não-verbal. Além 
disso, estima-se que 91% desses indivíduos apresentem 
alguma alteração no sistema gastrointestinal (ROCHA et al., 
2020).  

Parte desses indivíduos, podem demonstrar resposta 
alterada ao estresse. A associação desse fator com problemas 
gastrointestinais (GI) tem sido fruto de estudo. Esses 
problemas podem ser consequência da manifestação de 
diversos fatores, tais como: hiper-responsividade sensorial, 
ansiedade, alterações psicofisiológicas, endócrinas   e 
respostas a estímulos indutores de estresse. A combinação das 
causas supracitadas pode ativar o Sistema Nervoso Simpático 
(SNS) e o eixo hipotálamo-hipofisário (FERGUSON et al., 
2019).  

Além disso, tendem apresentar outros sintomas 
decorrentes, tais como: ansiedade aumentada, depressão, 
estresse, comportamento rígido compulsivo e problemas de 
sono, que possuem associação com sintomas gastrointestinais 
no TEA, sendo  constipação, uma das características mais 
recorrentes. Outro fato interessante foi que, dentre as crianças 
com TEA analisadas, as que apresentaram disbiose 
demonstraram maior taxa de irritabilidade. (FERGUSON et al., 
2019). 

Os sintomas supracitados podem ter associação com a 
causa, não sendo necessariamente apresentados nos 
Transtornos Gastrointestinais. Além disso, outros fatores 
podem estar associados com a ocorrência de tais transtornos, 
sendo necessário um debruçar mais cuidadoso sobre a 
investigação do problema. Para proporcionar um melhor 
controle do corpo, buscando manter a homeostase e o bom 
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funcionamento do sistema digestório, se faz necessária uma 
boa mastigação 

Diante disso, a mastigação é um dos mecanismos mais 
importantes da digestão. O processo digestório começa pela 
boca, se estende até o estômago e termina na absorção de 
nutrientes no intestino delgado. É consenso entre os médicos 
e nutricionistas, a importância de uma boa mastigação no 
consumo alimentar. A boca é responsável pela  trituração e 
emulsificação dos alimentos, com o intuito de  prepará-los para 
serem bem absorvidos pelo organismo, garantindo ao máximo 
o aproveitamento dos nutrientes (MENEGASSI, 2017). 

KADEY (2013 apud, DE PAULA et al., 2020), diz que 
autistas podem apresentar distúrbios de mastigação. Eles não 
estão necessariamente associados a fatores do aparato 
mastigatório (mandíbula, dentição, etc.), mas às alterações 
comportamentais e sensoriais pelo fato da criança apresentar 
recusa alimentar, dentre outros motivos. A autora ressalta, que 
o rito alimentar pode trazer consigo experiências negativas 
para a criança. Essas experiências cessam quando a refeição 
acaba, sugerindo então um “reforço negativo”, deixando o ato 
de se alimentar traumático. 

O processo alimentar no TEA pode trazer diversas 
experiências negativas para a criança. Dentro do leque 
apresentado na seletividade alimentar, se destaca a possível 
ocorrência de  neofobia alimentar (FN), sendo definida como 
uma propensão acentuada da criança em se recusar a 
experimentar alimentos desconhecidos. 

Em um estudo, WALLACE et al. (2018), descobriram 
que crianças com TEA são mais propensas a apresentarem 
FN, quando comparadas a outras sem TEA. Outro dado 
importante é que o FN tem forte relação com o grau de autismo, 
sendo que, quanto maior o nível de comprometimento 
apresentado pela criança, maior seria a proporção apresentada 
de neofobia alimentar, além disso essas crianças teriam 
maiores chances de apresentarem baixo índice de Massa 
Corporal (IMC). Por fim, o autor conclui que no geral, existem 
indícios da correlação presente entre os fatores ligados ao 
autismo, seu grau, a recusa em experimentar alimentos novos 
e à diminuição do IMC. 
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ADAMS et al. (2018) associaram a seletividade 
alimentar à disbiose, podendo apresentar-se com maior 
recorrência em autistas com grau severo. O consumo 
excessivo de alimentos ultraprocessados, laticínios e cereais, 
poderia corroborar para o desenvolvimento das desordens 
gastrointestinais. Dentre os sintomas mais apresentados nos 
Transtornos Gastrointestinais, estão: diarréia, dor abdominal e 
inflamação gastrointestinal. Outros fatores causadores podem 
ter associação com baixos níveis de ácidos graxos, deficiência 
em enzimas (que trabalham na digestão) e sensibilidades 
alimentares. Todos esses aspectos podem resultar em 
bactérias gastrointestinais anormais, que causam a 
desregulação da microbiota. 

Alguns compostos químicos têm sido fruto de interesse 
de parte dos pesquisadores. Estes ainda carecem de mais 
estudos, tendo em vista que seu uso ainda se dá, em parte, em 
níveis de senso comum. Dentre eles, estão o crescente 
interesse nas dietas livres de glúten e caseína, ofertadas para 
indivíduos autistas, e de como se dão seus efeitos na 
diminuição dos sintomas. 

CUPERTINO et al. (2019) dizem que existem relatos 
de anormalidades na quantidade de peptídeo urinário gliadina, 
tendo relação com o glúten e derivados da caseína. Com isso, 
surgem sugestões de que dietas livres dessas substâncias, 
podem de alguma forma serem benéficas no tratamento de 
sintomas ligados ao autismo. A autora ressalta que o estado 
nutricional inadequado, pode ter relação com a má absorção 
desses componentes. O que pode estar associado   à 
seletividade e recusa alimentar, correlacionando a uma 
intolerância alimentar não diagnosticada. 

A dieta livre de caseína e glúten para portadores de 
TEA vem sendo amplamente utilizada. Porém, ainda está em 
fase de pesquisas, embora, supostamente, seja capaz de evitar 
diversos sintomas gastrointestinais, pois boa parte dos autistas 
podem apresentar melhoras com a retirada de alimentos que 
contenham caseína e glúten. Por isso, acredita-se que esse 
seja o motivo alegado para justificar o uso dessa prática. 
Entretanto, a ciência tem se concentrado também em 
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pesquisar, analisar e medir o impacto das bactérias existentes 
na microbiota intestinal e como este se relaciona no TEA. 

RISTORI et al. (2019) observaram um aumento de 
bactérias específicas, o que resultaria em uma modulação 
diferente no metabolismo de indivíduos autistas, levando à 
diminuição de substâncias que poderiam afetar o TGI. Além 
disso, foi identificada uma alta permeabilidade no intestino, o 
que poderia permitir uma maior difusão passiva de 
lipopolissacarídeos derivados de bactérias (LPS) e metabólitos 
através da barreira intestinal. Esse fato pode trazer como 
consequência uma alta presença de citocinas pró-inflamatórias, 
criando condições favoráveis para que a comunicação social e 
o desenvolvimento neurológico sejam prejudicados. 

A presença de disbiose pode representar um forte 
indício para identificação de distúrbios gastrointestinais, pelo 
fato de indivíduos portadores de TEA apresentarem alta 
seletividade, dificultando ainda mais sua alimentação e 
contribuindo com a formação desequilibrada da microbiota, o 
que torna a alimentação adequada, um desafio para as 
famílias. Outro fator a ser considerado é que a microbiota 
intestinal tem conexão direta com o cérebro (RISTORI et al., 
2019). 

Todavia, a simples apresentação de disbiose no 
indivíduo não é o suficiente para representar o agravamento 
dos sintomas no TEA. Esse agravamento depende da junção 
da comunicação existente entre o Sistema Nervoso (SN) e o 
Sistema Digestório (SD), permitindo que uma série de 
mecanismos possam agir e contribuir para o agravamento do 
quadro, através do eixo intestino-cérebro.  

A função do eixo intestino-cérebro é monitorar e 
integrar  funções e mecanismos intestinais com a parte 
neuronal, ativando a permeabilidade intestinal, reflexo entérico 
através da sinalização enteroendócrina (CARABOTTI et al., 
2015). O eixo Intestino-Cérebro (IC) é responsável pela 
comunicação bidirecional entre sistema nervoso central e o 
sistema nervoso entérico, onde se conectam o centro das 
emoções e cognições do cérebro às funções intestinais 
periféricas, por meio de ligações neurais, endócrinas, imunes e 
humorais (CUPERTINO et al., 2019). 
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A importância existente no estudo do eixo IC se dá por 
conta da atuação que ele exerce na comunicação entre os dois 
sistemas (nervoso e digestório), além das possíveis 
consequências associadas a um funcionamento inadequado do 
mesmo. Outras consequências atreladas à alta permeabilidade 
da parede intestinal também representam um tema relevante 
de investigação.   

LÁZARO et al. (2016), abordam que existem 
anormalidades presentes na mucosa intestinal de autistas. 
Esses indivíduos apresentam disfunções associadas à 
permeabilidade seletiva e podem ser identificadas diferenças 
na composição da microbiota intestinal. A associação destes 
dados na investigação das causas existentes entre a etiologia 
do autismo e alterações no metabolismo de opióides, bem 
como os sintomas do trato gastrointestinal é importante para 
entender mais sobre a expressão dos sintomas no TEA. Por 
isso, fora  proposto uma teoria sobre o excesso de opióides 
para explicar a patogênese do autismo. Depreende-se  que os 
peptídeos opióides advindos do glúten e caseína, podem 
passar pela mucosa e cruzar a barreira hematoencefálica, 
alcançando o SNC e afetará função cerebral.  

A desregulação da barreira intestinal e seu  
funcionamento inadequado podem representar uma das 
possíveis causas geradoras de comorbidades e, 
consequentemente, agravar os sintomas do TEA. Outro fator 
importante é a alteração  do pH intestinal e o desgaste das 
microvilosidades que são coadjuvantes na absorção de 
nutrientes. 

O pH intestinal possui demasiada influência no 
processo que favorece a disbiose. Quando associado a fatores 
alimentares, ambientais ou patológicos, ele pode influenciar e 
prejudicar a absorção promovida pelo estômago. Se não estiver 
ácido o bastante, não terá condições de destruir organismos 
que são prejudiciais ao hospedeiro, permitindo que esses 
sejam deglutidos juntamente com o alimento. Outro fator ligado 
ao pH é o estresse que atua influenciando na disbiose e 
causando queda de imunidade, o que permite que 
microorganismos oportunistas se instalem, pois se adaptam 
melhor a esse pH (NESI, FRANCO; CAPEL, 2020). 
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Por ser um potencial influenciador da relação na 
disbiose, a regulação do  pH representa importante elemento 
de controle nos transtornos gastrointestinais. Para obtenção de 
uma microbiota equilibrada, é necessário levar em 
consideração fatores atrelados ao cotidiano, bem como 
possíveis tratamentos. Com a crescente busca por qualidade 
de vida, surgiram demandas pela necessidade de se obter 
intervenções dietéticas, juntamente com outras terapias 
medicamentosas, com intuito de proporcionar bem-estar à 
população em geral, incluindo portadores de TEA. 

De acordo com NG et al. (2019) o uso de antibióticos 
frequentes pode representar fator determinante no surgimento 
de sintomas gastrointestinais e, consequentemente, 
comportamentais. Porém, a sua suspensão pode representar 
melhorias ou diminuição dos sintomas gastrointestinais. Em 
contrapartida, o uso de probióticos e prebióticos se mostrou 
eficaz no alívio dos sintomas, bem como, sua capacidade de 
melhorar os problemas comportamentais em crianças com 
TEA. Por conta de conseguir restaurar a microbiota intestinal, 
observa-se diminuição da inflamação, controle na 
permeabilidade da barreira intestinal e redução de citocinas 
inflamatórias. 

A inserção de probiótico e prebiótico na dieta, teria um 
papel fundamental no equilíbrio da microbiota intestinal por 
serem bactérias benéficas ao organismo. As mesmas agem 
para restaurar a saúde intestinal e, como consequência, 
melhora a absorção de nutrientes e diminui a agitação típica 
dos autistas. 

Segundo SRIKANTHA e MOHAJERI (2019), o 
consumo de determinados probióticos pode atuar de forma  
importante no tratamento dietoterápico devido à sua 
capacidade de restabelecer a homeostase intestinal e, ao 
mesmo tempo, não causar efeitos colaterais. Apesar dos 
prebióticos serem pouco divulgados sobre seus benefícios no 
tratamento de TEA, estes possuem um papel importante 
juntamente com os probióticos que atuam na restauração e 
equilíbrio da microbiota intestinal e, consequentemente, 
melhoram os sintomas característicos do transtorno. 
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DIAS et al. (2018) relatam que o  TEA é um caso de 
saúde pública e por exigir acompanhamento durante toda a 
vida, torna-se para a maioria de seus cuidadores, um custo 
elevado. Por isso, vem aumentando a procura pela Medicina 
Complementar Alternativa, onde se encaixa o tratamento 
nutricional, como forma de minimizar esses aspectos e 
contribuir para aumentar opções de tratamento. 

Segundo levantamento feito por meio de obras 
publicadas entre 1990 e 2016, identificou-se que 68,1% dos 
portadores de TEA apresentaram resultados positivos na 
exclusão de caseína e lactose, a outra parcela da população 
pesquisada, parece não ter apresentado evidências 
associativas. Ressalta-se que algumas intervenções utilizadas 
no campo nutricional, presentes da Medicina Complementar 
Alternativa, são prescrições de dieta isenta de glúten e/ou sem 
caseína, suplementação vitamínica e magnésio, além da 
inserção de alimentos ricos em ácidos graxos (DIAS et al., 
2018). 

 
Considerações Finais 

A prevalência de transtornos no trato gastrointestinal, 
apresentados por portadores do Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), pode estar relacionado ao grau de severidade da 
doença, já que dificulta a alimentação. A alta seletividade e as 
preferências alimentares por produtos industrializados ou de 
consistência pastosa a líquida e a dificuldade na aceitação de 
alimentos desconhecidos, são fatores agravantes, uma vez que 
a mastigação se torna quase inexistente, causando assim, 
falha de comunicação entre intestino-cérebro, alteração na 
microbiota e maiores chances de risco nutricional. 

Sinais indicativos de transtornos gastrointestinais 
podem passar despercebidos pelos familiares e equipes de 
saúde, por não relacionarem ao transtorno, supondo ser 
simplesmente derivados de efeitos  colaterais advindos de 
medicamentos ou intolerância a algum alimento ou tão 
somente, mal estar. Por isso, se faz necessário um olhar mais 
humanizado às famílias e aos portadores de TEA, para evitar 
piora do quadro e garantir melhor qualidade de vida. 
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Pesquisas estão sendo desenvolvidas com o intuito de 
identificar se dieta livre de caseína, glúten e lactose, bem como 
a inclusão de probióticos,  prebióticos e ácidos graxos são 
realmente eficazes na diminuição dos sintomas 
gastrointestinais e comportamentais do autismo. No entanto, 
estudos ainda estão em fases iniciais, e com pouco quantitativo 
de pessoas estudadas, mas já demonstram possíveis 
benefícios, tais como diminuição de estresse, agitação, 
diarréia, constipação, dentre outros. 

Relacionar os sintomas gastrointestinais ao TEA, que 
muitas vezes passam despercebidos, traz contribuições 
importantes para pesquisadores do campo nutricional. Além 
disso, é preciso considerar  o papel que a alimentação tem na 
melhora de alguns quadros frequentes nas patologias 
neurológicas. Dessa forma, elucidou-se dúvidas sobre essa 
parcela da população e o desafio de ter um olhar mais 
humanizado e de tratá-los em sua integralidade. 

Por fim, identificou-se a relação entre TEA e 
transtornos gastrointestinais, e as formas de amenizar esses 
sintomas através de tratamentos alternativos, como a terapia 
nutricional. Todavia, se faz necessário que haja pesquisas em 
grande escala para melhor elucidar as questões levantadas 
neste capítulo. 
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CAPÍTULO 08:  
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Resumo 
O tema deste capítulo é o autismo e o exercício físico. 
Investigou-se o seguinte problema: “como o exercício físico 
pode beneficiar os autistas?”. Cogitou-se a seguinte hipótese: 
“este auxilia na coordenação motora e na socialização”. O 
objetivo geral é “avaliar os efeitos do exercício físico no 
autismo”. Os objetivos específicos são: “conhecer o perfil do 
autista”; “analisar programas de exercício físico”; “identificar 
seus efeitos nas pessoas com autismo”. Este trabalho é 
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importante para um profissional da saúde devido a abordagem 
biopsicossocial; para a ciência, é relevante por contribuir com 
evidências; agrega à sociedade pelo fato de disseminar 
informação. Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica com 
duração de três meses.  
 
Palavras-chaves: Autismo. TEA. Benefícios. Exercício Físico. 
Atividade Física.  
 
Abstract 
The theme of this chapter is the autism and the physical 
exercise. Investigate the problem: “how the physical exercise 
can benefit the autistics?”. It was considered this hypothesis: 
“this assists in motor coordination and in the socialization”. The 
general objective is “to evaluate the physical exercise effect in 
autism”. The specific objectives are: “to know the autism 
profile”; “to analyze the physical exercise programs”; “to identify 
its effects”. This work is important for a health professional due 
to the biopsychosocial approach; for the Science, is relevant for 
contributing with evidences; it adds to Society by disseminating 
information. This is a qualitative theoretical research lasting 
three months. 
 
Keywords: Autism. ASD. Benefits. Physical exercise. Physical 
activity. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es el autismo y el ejercicio físico. Se 
investigó el siguiente problema: “¿cómo puede el ejercicio fisico 
beneficiar a las personas autistas?”. Se consideró la siguiente 
hipótesis: “esto ayuda en la coordinación motora y la 
socialización”. El objetivo general es "evaluar el efecto del 
ejercicio fisico sobre el autismo". Los objetivos específicos son: 
“conocer el perfil de la persona autista”; “analizar programas de 
educación física”; “Identificar sus efectos”. Este trabajo es 
importante para un profesional de la salud debido al abordaje 
biopsicosocial; para la ciencia, es relevante para aportar 
evidencia; se suma a la sociedad mediante la difusión de 
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información. Se trata de una investigación teórica cualitativa de 
tres meses de duración. 
 
Palabras clave: Autismo. TEA. Beneficios. Ejercicio físico. 
Actividad física. 
 
Introdução 

O presente capítulo aborda os efeitos da prática do 
exercício físico em indivíduos com Transtorno do Espectro 
Autismo (TEA) e de que maneira podem contribuir para o 
desenvolvimento dos aspectos motores, comportamentais e 
sociais desse público. 

O exercício físico é capaz de gerar grandes benefícios 
no tratamento de diversas patologias, sejam elas orgânicas ou 
psicológicas. Nesse contexto, os estudos e a busca da 
atividade física como intervenção terapêutica para as pessoas 
com autismo têm aumentado. (LOURENÇO, ESTEVES, 
CORREDEIRA, 2016, p. 32). 

Este capítulo se propõe a responder ao seguinte 
problema: “como o exercício físico pode beneficiar as pessoas 
autistas?”. Dessa forma, a questão central deste capítulo visa 
demonstrar como o exercício físico afeta os aspectos motores, 
comportamentais e sociais do desenvolvimento das pessoas 
com TEA. 

A prática do exercício físico tem papel de destaque no 
autismo. Esta pode gerar melhora na parte emocional, na 
atenção, na concentração, na diminuição de hiperatividade e 
agressividade (GOLFETTO, 2020, p. 230). 

A hipótese levantada frente ao problema em questão 
foi “o exercício físico melhora a coordenação motora e 
desenvolve a socialização das pessoas com TEA”. Dessa 
forma, tendo como base o problema de pesquisa, sugere-se 
que o exercício pode gerar melhorias para pessoas com TEA 
em importantes áreas do seu desenvolvimento, como o motor 
e o social, contribuindo para a inclusão desses indivíduos na 
sociedade, melhorando a qualidade de vida não só das 
pessoas com TEA, mas de suas famílias. 

É possível observar que o programa de intervenção, 
quando elaborado de uma maneira específica para o paciente 
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autista, pode resultar em uma evolução do desenvolvimento 
motor, na socialização e em um melhor foco de atenção. 
(PRAXEDES, 2018, p.196). 

O objetivo geral deste trabalho é “avaliar os efeitos do 
exercício físico em indivíduos autistas”. Logo, este trabalho visa 
apresentar o impacto que esta prática pode gerar em pessoas 
com TEA. 

A utilização do exercício físico como uma abordagem 
para o desenvolvimento de crianças autistas tem crescido. 
Nesse sentido, é de suma importância a pesquisa deste tema 
para fundamentar as intervenções. (LOURENÇO, ESTEVES, 
CORREDEIRA et al., 2015, p. 320). 

Os objetivos específicos deste trabalho são conhecer 
as características das pessoas autistas, analisar programas de 
exercício físico direcionados a esta população, como também 
identificar os efeitos resultantes do exercício. 

Essa pesquisa foi realizada de modo a reforçar a 
importância do exercício físico em indivíduos autistas e 
compreender como os diversos programas de intervenções têm 
sido realizados e seus efeitos. (LOURENÇO, ESTEVES, 
CORREDEIRA, 2016, p. 32). 

A relevância desta pesquisa para um profissional da 
saúde consiste em apresentar uma abordagem biopsicossocial 
do indivíduo autista e uma abordagem interdisciplinar de 
intervenção. Isto colabora para que haja um atendimento mais 
adequado e inclusivo para estas pessoas. 

A importância desta pesquisa para a ciência consiste 
em contribuir com mais estudos sobre o tema para que haja 
cada vez mais evidências que embasem os programas de 
intervenção à população autista, compreendendo a atuação de 
profissionais da saúde e da educação nesses atendimentos. 

Para a sociedade, este estudo se torna significativo 
pelo compartilhamento de informações sobre as características 
do Transtorno do Espectro do Autismo, que consequentemente 
gera maior conhecimento e respeito para com este público, 
possibilitando a inclusão das pessoas com autismo na 
sociedade. 

Este trabalho consiste em uma pesquisa teórica, 
bibliográfica e, para fundamentá-lo, foram utilizados artigos 
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científicos publicados em português e inglês, como também 
livros acadêmicos encontrados nas bases de dados Google 
Acadêmico, PubMed e repositórios de universidades 
brasileiras. 

Foram selecionados 31 artigos científicos utilizando as 
seguintes palavras-chaves isoladamente e associadas: 
autismo, TEA, benefícios, exercício físico e atividade física. 

Como critérios de exclusão dos artigos científicos, 
foram escolhidos os artigos mais relevantes publicados no 
período entre 2010 e 2020, relacionados com o tema proposto. 
Esta pesquisa de revisão de literatura tem o tempo previsto de 
três meses. No primeiro mês realizou-se o levantamento do 
referencial teórico; no segundo mês, a revisão da literatura; no 
terceiro mês, a elaboração dos elementos pré-textuais e pós-
textuais que compõem todo o trabalho. 

Optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa, na qual 
os autores selecionaram e analisaram os dados obtidos por 
meio da pesquisa bibliográfica, levando em consideração os 
aspectos relevantes levantados pelos seus respectivos 
autores. 

A pesquisa bibliográfica é um tipo de trabalho científico 
que se baseia em outras produções científicas já realizadas, 
como: livros acadêmicos, artigos científicos, textos, resenhas, 
resumos, entre outras coisas. Sendo o principal destes, os 
artigos científicos por serem mais atualizados. (MARCONI, 
LAKATOS, 2019, p. 33). 
 
A importância do exercício físico para pessoas autistas 
 
Conceito 

O autismo ou espectro autista é um transtorno crônico 
que se manifesta ainda no início da infância. Trata-se de um 
déficit psicomotor, que prejudica todas as áreas 
comportamentais do indivíduo, afetando assim, outras áreas de 
vivência deste, tais como: social e acadêmica. (GOLFETTO, 
2020). 

Um dos primeiros estudos sobre o autismo se deu em 
1943, quando foi descrito em um artigo denominado “um 
distúrbio inato do contato afetivo” pelo Dr. Leo Kanner que 
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relatou o comportamento de 11 crianças que possuíam 
características similares como: resistência a mudanças e 
dificuldade em adaptar-se a uma nova rotina; comportamentos 
motores estereotipados ou movimentos repetitivos com o 
corpo, como se balançar várias vezes, sacudir  insistentemente 
as mãos. Apresentavam também como característica o 
isolamento social, não tendo assim interesse algum em 
interagir com as pessoas a sua volta. (VOLKMAN;  WISNER, 
2018). 

Atualmente estudos demonstram várias outras 
características que podem estar relacionadas a pessoas com 
autismo: o comprometimento da comunicação evidenciado pelo 
atraso da fala nas crianças, fala ecolálica, fala inexpressiva e 
reprodutiva de forma mecânica, ausência de prosódia. Esse 
tipo de comportamento tende a continuar na vida adulta. 
(VOLKMAN; WISNER, 2018).  

Em geral, possuem deficiência intelectual, tendem a 
ser hiperativos e apresentam dificuldade em manter contato 
visual. (PRAXEDES, 2018). 

O TEA (Transtorno do Espectro Autista) não é uma 
simples deficiência, mas é um conjunto de síndromes que 
apresentam características muitos similares, associados a 
comunicação e interação social, sendo comum padrões 
repetitivos e restritos de comportamento. (GOLFETTO, 2020; 
AZEVEDO; GUSMÃO, 2016). 

Sendo assim, o autista normalmente vai apresentar 
mais de uma síndrome. E fazem parte desse conjunto de 
síndromes: síndrome de Asperger, Transtorno Infantil 
Desintegrativo e Transtorno Invasivo de Desenvolvimento Não 
Especificado. De acordo com Silva et al. (2018) e Lourenço et 
al. (2015), indivíduos com autismo, em geral, apresentam 
outros transtornos como: síndrome de Down, paralisia cerebral, 
síndrome de Tourette, em conjunto com deficiências auditivas 
e visuais. 

Não se sabe ao certo a prevalência do TEA, porém um 
estudo mais recente estima que 1 em cada 152 crianças 
tenham o transtorno (VOLKMAN; WISNER, 2018), ou seja, os 
casos variam entre 4 e 13 a cada 10.000 indivíduos. Este 
estudo ainda afirma que o autismo está em 3º lugar entre os 
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distúrbios de desenvolvimento infantil, perdendo apenas para 
as malformações congênitas e a síndrome de Down. 
(AZEVEDO; GUSMÃO, 2016). 

No Brasil, a prevalência é de que 1 a 2 milhões de 
brasileiros se encaixem no quadro de autismo. De acordo com 
dados do IBGE, no ano 2000, estimou-se que 400 a 600 mil 
diagnosticados tenham menos de 20 anos e 120 a 200 mil 
indivíduos tenham menos de 5 anos de idade. 

O autismo é mais comum em meninos do que em 
meninas. Com taxas cerca de 3 a 5 meninos para uma menina. 
(VOLKMAN; WISNER, 2018). Não se sabe ao certo o motivo, 
porém o mais aceito é que essa síndrome é congênita, e está 
ligada ao cromossomo X, fazendo com que se manifeste mais 
no sexo masculino. (AZEVEDO; GUSMÃO, 2016). 
 
Causas 

A etiologia do autismo ainda não é precisa, mas a 
hipótese é de que esteja relacionado a um possível erro no 
desenvolvimento dos neurônios, ainda durante a gestação. 
(AZEVEDO, GUSMÃO, 2016). Estudos sugerem que haja 
alterações na amígdala e no tamanho do cérebro que tende a 
aumentar entre 2 a 4 anos de idade, depois desse período o 
crescimento é reduzido. Essas diferenças podem estar 
associadas a região do cérebro ligadas a interação 
socioafetiva. Sendo assim, regiões como amígdala, 
hipocampo, septo, giro do cíngulo anterior e corpos mamários 
e córtex frontal são as regiões mais comumente afetadas. 
(VOLKMAN; WISNER, 2018; AZEVEDO; GUSMÃO, 2016). 

As alterações nessas regiões fazem com que o 
indivíduo apresente atrasos do desenvolvimento psicomotor 
manifestados nas dispraxias ao realizarem atividades da vida 
diária como vestir-se, escrever, ou até mesmo descer escadas. 
Relata-se também alterações no equilíbrio dinâmico e na 
organização espacial. 

Devido a impossibilidade de diagnóstico no período 
gestacional, os sinais só começam a aparecer após o parto do 
bebê, até os 18 meses de vida e, normalmente, o diagnóstico 
se dá entre 3 e 4 anos de idade. (AZEVEDO; GUSMÃO, 2016). 
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Os sinais de autismo que se manifestam nos bebês nos 
primeiros meses de vida são: dificuldade em sorrir para as 
pessoas, falta de tolerância a sons altos, atraso na aquisição 
dos marcos do desenvolvimento motor, como engatinhar e 
andar, falta de interação com outras pessoas, não identifica seu 
próprio nome e nem os indivíduos ao seu redor. (TEIXEIRA, 
2016, apud. VIEIRA;  BALDIN,  2020, p. 5). 

O nível do autismo irá depender exclusivamente dos 
sinais apresentados, e pode ser classificado em três níveis: 
leve, moderado ou grave. Sendo que cada um irá desenvolver 
comportamentos específicos. 

 
  Quadro 1 Gravidade do TEA 

         Níveis de gravidade para       transtorno 
do espectro autista 

Nível de 
Gravidade 

Comunicação social Comportamento 
restritivo e 
repetitivo 

Nível 3 
“Exigindo  
apoio muito 
substancial”         
 
 
 
 
 
 
 
 
Nível 2 
“Exigindo  
apoio 
substancial”     
 
 
 
 
 
 

Déficits graves de comunicação 
social, verbal e não verbal. 

 
Grande limitação em dar início a 
interações sociais. 
  
 
 
Resposta mínima a aberturas 
sociais. 
 
 

     Déficits graves de comunicação 
social verbal e não verbal. 

 
 
 Prejuízos sociais aparentes. 
 
 
 Limitação em dar início a    
interações sociais. 
 

 Inflexibilidade de 
comportamento 
 
 Extrema dificuldade 
em lidar com a 
mudança. 

 
Grandes dificuldades 
para mudar o foco ou 
as ações. 
 
 
Inflexibilidade de 
comportamento. 
 
 
 
Dificuldade em lidar 
com a mudança. 
 
Comportamentos 
restritos/repetitivos 
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Nível 1 
“Exigindo  
apoio ”    

 Resposta reduzida ou 
anormal. 
 
 
 
Déficit a comunicação. 

 
 

     Dificuldade para iniciar             m 
interações sociais. 
 
 

Resposta atípicas ou sem 
sucesso a abertura sociais dos 
outros. 

 
   Interesse reduzido por                    n 
interações sociais. 

 

Sofrimento e/ou 
mudar o foco ou as 
ações. 
 
 
Inflexibilidade de 
comportamento. 
 
Dificuldade em trocar 
de atividade. 
 
Problemas para 
organização e 
planejamento são 
obstáculos à 
independência. 

        Fonte: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, DSM-V, 
2014.  

                  
De acordo com o quadro 1, observa-se que o 

crescimento de nível interfere cada vez mais nos 
comportamentos dos indivíduos e afeta o modo como o 
paciente enxerga o mundo a sua volta. Quando se compara os 
níveis 1 e 3, vemos que a intensidade das ações se agravam, 
desde uma funcionalidade que facilita a inclusão social até o 
nível mais grave em que o autista tem uma dificuldade extrema 
para  comunicar-se e relacionar-se com as pessoas, isolando-
se completamente, necessitando de acompanhamento 
psiquiátrico, terapias e medicamentos. 

Esses fatores afetam a vida do indivíduo com TEA, 
chegando a comprometer sua autonomia, sua qualidade de 
vida e daqueles que o cercam, necessitando de uma rede de 
apoio desde cuidadores a profissionais especializados das 
áreas da psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, 
fisioterapia, terapia ocupacional em todas as fases do 
desenvolvimento. 
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Diagnóstico 
O diagnóstico do autismo se dá por avaliações através 

de instrumentos  como o: CARS (Escala de classificação de 
Autismo na infância) e o MIF (Medida de Independência 
Funcional) que mede o nível de gravidade do autismo, assim 
como o nível  de dependência do paciente .(FERREIRA et al., 
2016). De acordo com Galvão (2019) o diagnóstico deve ser 
realizado com base no histórico do paciente e por meio de 
exame clínico.  

Há critérios essenciais para o diagnóstico do TEA, 
como o aparecimento de sinais específicos: limitação na 
interação social, déficit no desenvolvimento na comunicação, 
além dos interesses e comportamentos repetitivos. (MAROTE, 
2010, apud GALVÃO; SANTOS,  2019, p. 4). 
 
Tratamento 

Para o tratamento dos indivíduos com autismo, é 
necessário que seja realizado de forma multidisciplinar, pois há 
diversas áreas envolvidas para a melhora do transtorno. O 
acompanhamento de profissionais como terapeutas 
ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, professores de 
Educação Física e fisioterapeutas, além de áreas que 
contribuam para a saúde mental da família, se tornam 
essenciais durante o tratamento. (FERREIRA et al., 2016). 

Não há, até então, um tratamento específico e o que se 
tem são meios de minimizar o quadro de forma que o paciente 
possa exercer as suas atividades diárias. Entre os recursos 
utilizados está o uso de medicamentos, como Divalproato, 
necessário para reduzir e estabilizar alguns sintomas 
específicos, como alterações de humor, irritabilidade e a 
agressividade. (GALVÃO; SANTOS, 2019). 

 
Exercício físico e autismo 

Crianças e jovens autistas, devido a dificuldade de 
interação com a sociedade, tendem a sofrer com problemas 
como depressão e ansiedade, fazendo com estes normalmente 
sejam sedentários, tornando-os mais suscetíveis à obesidade 
e, consequentemente, a adquirem doenças cardiovasculares. 
Além dessas alterações, é comum que apresentem outros 
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problemas como dificuldade de comunicação e linguagem, 
hipotonia (redução do tônus muscular) que pode resultar 
aparecimento de desvios na coluna vertebral, como escolioses 
e cifoses. A falta de equilíbrio, alteração de marcha e o 
comprometimento do sistema motor fino resultam em 
dificuldades na execução de atividades simples, como andar, 
comer e vestir-se. (SILVA  et al., 2018; AZEVEDO; GUSMÃO,  
2016). 

A prática de exercícios físicos na vida dos pacientes 
autistas se torna essencial, pois minimiza o aparecimento 
desses quadros.  

Existem diversos tipos de atividades físicas que podem 
ser proporcionadas para indivíduos com TEA, visando o 
desenvolvimento dos sistemas motor e sensorial, contribuindo 
positivamente na interação social do paciente, na regulação do 
tônus, no fortalecimento dos músculos. (FERREIRA et al., 
2016). 

Estudos evidenciaram as seguintes atividades físicas 
como possibilidades de tratamento para pessoas autistas: 

 
Treino com uso de trampolins – Um estudo realizado 

com 17 crianças com idades entre 4 e 10 anos, incluídas em 
um programa de exercícios que utilizaram trampolins durante 
um período de 20 semanas, com sessões realizadas uma vez 
por semana, durante 45 minutos, teve como resultado maior 
autonomia dos participantes da pesquisa, melhora na 
coordenação dos MMSS e MMII, melhora no  equilíbrio, força, 
velocidade, coordenação na agilidade. (LOURENÇO et al., 
2016). 

Realização de exercícios aquáticos/natação – Pan 
(2010) fez um estudo com 15 crianças com idades entre 7 e 12 
anos com o transtorno autista e com síndrome de Asperger que 
realizaram uma série de atividades aquáticas durante 14 
semanas, demonstrando benefícios na área motora. 
  Dançaterapia – Um estudo realizado por Teixeira-
Machado (2015) mostrou que a dança desenvolve a melhora 
no equilíbrio e na marcha, redução dos comportamentos 
autísticos e melhora na coordenação neuromuscular. (SILVA et 
al., 2018). 
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Corrida no solo – As atividades aeróbicas contribuem 
para a redução de stress, segundo Silva et al. (2018). 

Equoterapia – De acordo com Lima; Oliveira (2018) e 
Cruz; Pottker (2017) a equoterapia promove a melhora na parte 
afetiva, cognição, atenção, sensibilidade sensorial, motivação, 
além de ser benéficas na melhora na marcha e da postura. 

Artes marciais – Para Silva  et al. (2018), o Tae Kwon 
Do traz benefícios para indivíduos com  autismo, pois a maneira 
que se realiza os treinos são baseados em padrões, sendo 
muito bem aceitos pelas crianças e pelos jovens autistas, e se 
tem como resultados o aprimoramento do processamento de 
informações, assim como a melhora da sensorialidade e de 
recursos de linguagem. 

De acordo com Schmitz (2017), a execução de 
exercícios aeróbicos de baixa e média intensidades trazem 
benefícios ao paciente, tais como a redução do comportamento 
estereotipado e dos movimentos corporais repetitivos, 
mostrando-se mais benéficos que exercícios aeróbicos de alta 
intensidade para pacientes com TEA. O benefício dos 
exercícios de baixa intensidade se dá, pois faz com que o corpo 
aumente a produção de cortisol, que é responsável pelo 
controle dos níveis de stress, fazendo com se reduza esse 
nível, além de proporcionar o relaxamento da musculatura 
global. 

A maneira que o fisioterapeuta e o profissional de 
Educação Física irão realizar o tratamento das pessoas com 
TEA é fundamental para que os resultados sejam mais 
eficientes. O ambiente para tratamento de autistas deve conter 
poucos estímulos visuais, o terapeuta deve evitar barulhos 
altos e movimentos de pessoas ao redor. As atividades devem 
ser realizadas sempre no mesmo local, e, de preferência, pelo 
mesmo profissional e de forma individualizada. (GALVÃO; 
SANTOS, 2019). 

Objetos utilizados devem ter as mesmas proporções ou 
serem os mesmos, então se foi utilizado uma bola verde, 
sempre deve ser utilizada a mesma, no mesmo tamanho, peso 
e textura. É importante também a maneira de se expressar e 
comunicar com o autista, pois ele normalmente tem dificuldade 
para focar em uma só atividade. Então, em momentos em que 
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haja distração por parte do autista é necessário que o 
profissional busque sua atenção por meio do contato visual. 
(GALVÃO; SANTOS, 2019). 

Portanto, há diversas atividades que podem ser 
realizadas com a pessoa com o autismo e o método usado para 
o tratamento deve sempre visar as atividades que mais 
interessam o estudante ou o paciente e o profissional deve 
atentar-se para os fatores como ambiente, objetos a serem 
utilizados e frequência e intensidade das atividades. 
 
Benefícios do exercício físico no aspecto comportamental 
dos autistas 

Os indivíduos autistas podem apresentar 
comportamentos obsessivos e ritualísticos, desatenção, 
distração, hiperatividade e movimentos repetitivos, tais como: 
balanço das mãos e do corpo, andar nas pontas dos pés, 
estalar os dedos, girar. Podem também incluir ataques de birra 
ou de autoagressão. (WOKMAR, 2019, p. 216).  

Dentre os principais objetivos de um tratamento para o 
transtorno do espectro autismo, está a diminuição ou 
eliminação dos movimentos estereotipados. (LOURENÇO, 
ESTEVES, CORREDEIRA, 2016, p. 32) 

Nesse sentido, vários pesquisadores têm estudado e 
demonstrado os resultados de programas de intervenções 
relacionados a estes movimentos repetitivos característicos do 
TEA. 

O estudo de Teixeira-Machado (2015) evidenciou uma 
melhora comportamental. Nesta pesquisa, foi analisado um 
jovem de 15 anos com autismo que participou de 120 sessões 
de dançaterapia, duas vezes por semana em dias alternados, 
com duração 30 minutos cada sessão. Os resultados revelaram 
redução das estereotipias durante e após as sessões de 
dançaterapia. 

Essa melhora na redução dos movimentos 
estereotipados também pode ser comprovada no estudo de 
Bahramia et al. (2012), envolvendo 30 crianças autistas, 
divididas em dois grupos: um grupo que realizava exercícios e 
um grupo controle. Os componentes do grupo de exercício 
participaram de aulas de artes marciais durante 14 semanas, 
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quatro vezes na semana. Os resultados mostraram-se 
significativos na redução das estereotipias no grupo que 
recebeu a intervenção. Além disso, notou-se que um mês após 
o término das atividades, a estereotipia ainda estava diminuída.  

A pesquisa de Elliot et al. (1994) também reforça a 
melhora das estereotipias. Esta foi realizada incluindo seis 
adultos com TEA e atraso mental que tiveram como 
intervenção os exercícios aeróbicos. Os resultados mostraram 
considerável melhora nos comportamentos estereotipados e 
mal adaptativos após os exercícios aeróbicos vigorosos 
(definidos como aqueles que produzem uma elevação da 
frequência cardíaca acima de 130 bpm após 20 minutos). 

Há outros comportamentos que não são tão comuns, 
mas que podem estar associados ao autismo, que são: a 
agressão e a autoagressão. A autoagressão pode se 
manifestar com atitudes, como bater com a cabeça em 
superfícies, arrancar o cabelo, morder partes do corpo, etc. Já 
a agressão contra outras pessoas pode se manifestar com 
ações de bater, morder ou arranhar. (WOKMAR, 2019, p. 223). 

A causa para o início de uma autoagressão, 
particularmente o de bater a cabeça, pode estar relacionada a 
uma dor física, por exemplo, infecções auditivas, problemas 
dentários ou uma dificuldade visual. (WOKMAR, 2019, p. 223). 

A agressão pode ser desencadeada quando ocorre 
uma provocação, como quando a criança é interrompida ou 
quando se sente desafiada. Apesar disso, não há uma 
previsibilidade para esses eventos e esta é a razão da 
dificuldade de compreender o que causa estes 
comportamentos em cada um dos indivíduos, compreendendo 
a forma peculiar que cada um tem de sentir e perceber o 
ambiente a sua volta. (WOKMAR, 2019, p. 223) 

A agressividade pode estar presente no 
comportamento de um indivíduo autista, prejudicando ainda 
mais as suas interações sociais. Nesse sentido, para 
compreender o quão significativo o exercício é nesse aspecto, 
foram selecionados alguns estudos como recurso interventivo 
com a finalidade de atenuar esse tipo de comportamento. 

Em um estudo de Souza e Fachada (2012), envolvendo 
11 pais de crianças autistas, foi aplicado um questionário em 
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que responderam nove questões relacionadas ao 
comportamento de seus filhos após uma série de intervenções, 
como: atividades esportivas, exercícios de psicomotricidade e 
ações socioculturais. Desses 11 pais, oito afirmaram ter 
percebido melhora considerável na agressividade, 10 
afirmaram melhora na comunicação e 10 notaram seus filhos 
mais carinhosos. 

Essa melhora na agressividade também é evidenciada 
em um estudo de Allison, Basile, MacDonald (1991, apud 
Lourenço, Esteves, Corredeira, 2015, p. 322), com um homem 
autista de 24 anos de idade que participou de jogos em uma 
pista ao ar livre durante 20 minutos diários. Observou-se que o 
comportamento agressivo foi reduzido.  

Em conformidade com os estudos, é possível observar 
que o exercício físico pode ajudar de maneira significativa na 
redução das ações agressivas, sendo uma opção de 
intervenção que realmente tem capacidade de agregar na vida 
dos autistas.  

A falta de atenção e a hiperatividade também são bem 
comuns em crianças autistas, o que resulta em dificuldades de 
aprendizagens, principalmente em ambientes escolares. 
(WOKMAR, 2019, p. 229). 

Conforme uma pesquisa de Bass, Duchowny e Llabre 
(2009), realizada com 19 crianças autistas que participaram de 
sessões de equitação terapêutica durante uma hora por 
semana ao longo de um ano, observou-se uma melhora na 
atenção e na concentração, como também gerou uma maior 
motivação social e uma melhora nos aspectos sensoriais. 

Em um estudo de Nicholson et al. (2011), com objetivo 
de analisar o efeito do exercício no desempenho escolar, foram 
avaliadas quatro crianças autistas que praticaram corrida 
durante 12 minutos, três vezes na semana, ao longo de duas 
semanas, sempre anteriormente as atividades acadêmicas. Ao 
final desse período, observou-se uma melhora considerável no 
desempenho acadêmico dos alunos. 

Por fim, também podem ser observados em indivíduos 
autistas os comportamentos ritualísticos e compulsivos. Esse 
tipo de comportamento se resume em: resistência à mudança, 
compulsão e interesses incomuns. (WOKMAR, 2019, p.217). 
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O autista expressa certo desconforto perante as 
mudanças em sua rotina. Essa alteração pode resultar em uma 
reação inquieta na criança. Além disso, pode apresentar 
interesses incomuns como, por exemplo, selecionar como 
brinquedo favorito uma caixa de papelão ou manusear os 
objetos de maneira repetitiva e sem funcionalidade. (PEREIRA; 
MOREIRA, 2020, p. 134). 

Alguns destes comportamentos são também 
observados em pessoas com Transtorno Obsessivo-
Compulsivo (TOC), que é caracterizado pela presença de 
obsessões e compulsões. (WOKMAR,  2019, p. 228). 

Em um estudo, um menino autista de cinco anos 
participou de três ciclos de seis minutos de corrida e seis de 
caminhada durante três semanas. Após o final da pesquisa, 
percebeu-se atenuação do comportamento perturbador em 
50% das sessões. Contudo, a caminhada não gerou efeitos. 
(LORENÇO, ESTEVES, CORREDEIRA et al., 2015, p. 322). 

Pode ser observado que o exercício físico pode trazer 
muitas melhorias para o aspecto comportamental dos autistas, 
ajudando-os a se desenvolverem e aumentando a sua 
qualidade de vida. 

 
Benefícios do exercício físico no aspecto social dos 
autistas 

A dificuldade em compreender as interações sociais é 
a principal característica definidora dos indivíduos autistas. 
Esse déficit pode acarretar em problemas de aprendizagem e 
de adaptação. (WOKMAR, 2019, p. 1). 

Nesse contexto, é possível observar que os autistas 
possuem muita dificuldade de interagirem com outras pessoas, 
o que pode resultar em isolamento e até mesmo no 
desenvolvimento de depressão ou ansiedade.  

Dentre os parâmetros definidos pelo Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5, 
2015) para diagnosticar o TEA, estão: déficits na comunicação 
e na interação social, demonstrado pelos déficits na 
reciprocidade socioemocional, nos comportamentos 
comunicativos não verbais, e no desenvolvimento, manutenção 
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e compressão de relacionamentos. (PEREIRA; MOREIRA, 
2020, p. 135). 

O déficit na reciprocidade socioemocional pode ser 
observado nas crianças pequenas com TEA, caracterizado 
pela dificuldade de iniciar interações sociais e de compartilhar 
suas emoções. Também pode ser visto em adultos e, 
geralmente, se manifesta pela dificuldade de interpretar as 
pistas sociais, por exemplo, quando e de que forma entrar em 
uma conversa. (DSM-5, 2015, p. 141). 

O déficit na comunicação não verbal é representado 
pela redução ou ausência de contato visual, expressões faciais 
e corporais, gestos ou entonação na fala. Os autistas podem 
aprender gestos funcionais, contudo, costumam fazer uso dos 
gestos mecânicos, sem espontaneidade. (DSM-5, 2015, p. 
141). 

O déficit em compreender, desenvolver e manter 
relações se difere de acordo com a idade, gênero e cultura. 
Pode ser identificado pela ausência ou redução de interesse 
social, que se manifesta por comportamentos de agressão e 
rejeição para com outras pessoas. Essas características 
podem ser encontradas em crianças. Já os indivíduos mais 
velhos possuem dificuldade de compreender o comportamento 
adequado para cada situação e as diferentes formas de uso da 
linguagem, como ironia e metáfora. (DSM-5, 2015, p. 141). 

Como mencionado, as pessoas com transtorno do 
espectro do autismo têm problemas para interagirem com 
outras pessoas. Por esse motivo, esta pesquisa foi elaborada 
para demonstrar a importância e os efeitos da atividade física 
para a melhora do convívio social destes indivíduos. 

A utilização do exercício físico em um programa de 
intervenção para indivíduos autistas auxilia na melhoria das 
habilidades sociais, sendo de suma importância levar em 
consideração as características individuais de cada um 
(MASSION, 2016, apud GOLFETTO, 2020, p. 228). 

Nesse contexto, a atividade física tem um papel muito 
importante, visto que, durante as atividades, os autistas são 
incentivados a interagir com o grupo, desenvolvendo assim, 
uma interação e comunicação melhor. (AGUIAR, PEREIRA, 
BAUMAN, 2017, p.181). 
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Dessa forma, vários estudos já foram realizados para 
compreender de que forma o exercício pode ajudar no convívio 
social dos autistas. 

Essa melhora no comportamento social pode ser 
evidenciada no estudo de Pan (2010), que contou com a 
participação de 16 meninos autistas em um programa de 
exercícios aquáticos com duração de 10 semanas. Esse estudo 
consistiu em duas fases: na primeira fase, oito crianças 
executaram as atividades aquáticas e as outras oito, não. Em 
seguida, a segunda fase foi iniciada com os outros oito meninos 
que realizaram o mesmo programa. Ao final da intervenção, os 
grupos foram avaliados e observou-se melhora das habilidades 
aquáticas e diminuição considerável do comportamento 
antissocial. 

Outros tipos de atividade também podem favorecer a 
evolução desse aspecto nos indivíduos autistas. Isso pode ser 
comprovado em um estudo de Bahrami et al. (2016), em que 
escolheram 30 crianças, sendo 15 designadas para o programa 
de exercícios e as outras 15 apenas para compor o grupo 
controle. Os integrantes do grupo de exercício participaram de 
um treinamento de técnicas de Karatê durante 14 semanas. O 
déficit de comunicação foi avaliado antes, no período pós-
intervenção e 1 mês após o final da intervenção. Percebeu-se 
que as crianças que participaram do treinamento apresentaram 
uma redução no déficit de comunicação em comparação com 
o grupo controle. E esse efeito perdurou por um mês após o 
término das atividades. 

Além destas intervenções, a equoterapia é uma 
abordagem que também tem se mostrado bastante eficaz no 
desenvolvimento do aspecto social dos autistas.  

A equoterapia utiliza o cavalo como recurso 
terapêutico, podendo apresentar muitos resultados 
proveitosos, principalmente para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais. (SOUZA; AQUINO; SILVA, 2012, p. 
127). 

A equoterapia é indicada para crianças com TEA e se 
mostra bastante eficiente. Sendo necessário, passar por uma 
avaliação de uma equipe multiprofissional para formação de um 
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programa de atividades conforme as suas necessidades. 
(CRUZ; POTTKER, 2017, p. 155). 

A equoterapia auxilia o praticante a desenvolver a 
socialização em razão do convívio com a equipe, com outros 
praticantes e com o cavalo. Também atua na melhora da 
independência, do uso da linguagem e na autoestima. 
(DUARTE et al., 2019, p. 2468). 

Por fim, todas as abordagens motoras resultaram em 
grandes benefícios para a vida social das pessoas autistas, 
contribuindo para que houvesse um desenvolvimento nessa 
área. Ademais, é importante ressaltar que todas as 
intervenções precisam levar em consideração todos os 
aspectos dos indivíduos autistas, desde a parte motora até a 
parte social, para que todos os autistas possam receber o 
melhor e mais adequado tratamento. 
 
Considerações Finais 

Por meio deste trabalho, foi analisado como a prática 
de exercícios físicos podem ser benéficos para indivíduos com 
autismo. E como a realização de atividade física pode atuar nos 
aspectos sociais, motores e comportamentais destes 
indivíduos. 

Esta narrativa se baseou em verificar quais são os 
meios necessários para que o exercício físico seja capaz de 
proporcionar efeitos vantajosos para os indivíduos com TEA e 
de que modo essas atividades poderiam promover melhoras na 
coordenação motora e nos aspectos sociais do paciente. 

O objetivo principal foi estimar quais seriam os 
resultados que o exercício físico proporcionaria para pessoas 
com autismo, de modo a compreender quais foram os 
parâmetros que desencadearam o benefício deste. Sendo 
levados em consideração: os tipos de exercícios específicos a 
serem realizados de forma seletiva, para cada tipo de pessoa, 
como o efeito obtido por meio da atividade.   

Por meio dessa pesquisa, esperamos ter contribuído 
com a formação de novas evidências para que fundamentem, 
de forma concreta e coerente, intervenções relacionadas ao 
autismo. Assim como o compartilhar de informações para a 
própria sociedade, e para o profissional, consistiu em 
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disponibilizar um estudo que aborde o modo que o autista vive 
e a necessidade de um atendimento mais humanizado e 
interdisciplinar. 

Constatamos que há várias modalidades de exercícios 
a serem praticados, sendo benéficos para pacientes que 
possuam o transtorno do espectro do autismo, podendo ser 
realizados em solo ou na água. Exercícios como dançaterapia, 
artes marciais e exercícios aeróbicos se mostraram eficazes 
para o aspecto comportamental do autista, reduzindo 
comportamentos estereotipados. Já no aspecto social, são 
mais benéficas atividades aquáticas, karatê e equoterapia, que 
mostraram auxiliar na melhora das habilidades sociais, além de 
melhorar o uso da linguagem e autoestima. Na parte motora, o 
uso de trampolim, exercícios aquáticos, dançaterapia e 
equoterapia se mostraram eficazes, proporcionando melhora 
na coordenação motora, equilíbrio, força, resistência, cognição, 
marcha e postura. 
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CAPÍTULO 09:  
 

AUTISMO:  A INFLUÊNCIA DOS FATORES AMBIENTAIS 
NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)32. 
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Resumo 
O tema deste capítulo é a influência dos fatores ambientais no 
Transtorno do Espectro Autista (TEA). Investigaram-se neste 
trabalho os fatores ambientais em relação aos indivíduos com 
TEA. A compreensão inicial dos autores era a de que por mais 
que a hipótese do diagnóstico seja incerta, existem evidências 
que descrevem a interação entre fatores genéticos, 
epigenéticos e ambientais em relação ao TEA. O objetivo da 
pesquisa foi analisar a relação que os fatores ambientais 
possuem no desenvolvimento do TEA em crianças. Trata-se de 
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uma pesquisa qualitativa teórica com duração de dois meses 
utilizando artigos publicados nos últimos cinco anos. O capítulo 
aponta informações consideráveis a respeito da importância de 
aprofundar-se em pesquisas a respeito dessa interação, pois 
as hipóteses do desenvolvimento do autismo encontram-se 
escassas. Neste capítulo, encontramos fatores de risco para o 
desenvolvimento do TEA, os estudos descrevem que estes 
fatores estão em constante andamento. Contudo, os fatores 
ambientais ainda não foram totalmente descobertos, ainda há 
uma necessidade de estudos mais completos de análises 
integrais dos fatores de riscos para o desenvolvimento do 
transtorno. 
 
Palavras-chave: Metais pesados. Poluentes atmosféricos. 
Idade avançada dos pais. Fatores de risco.  
 
Abstract  
The theme of this chapter is the influence of environmental 
factors on Autistic Spectrum Disorder (ASD). In this work, 
environmental factors were investigated in relation to individuals 
with ASD. The authors' initial understanding was that even 
though the diagnosis hypothesis is uncertain, there is evidence 
that describes the interaction between genetic, epigenetic and 
environmental factors in relation to ASD. The objective of the 
research was to analyze the relationship that environmental 
factors have in the development of ASD in children. This is a 
qualitative theoretical research lasting two months using articles 
published in the last five years. The chapter points out 
considerable information regarding the importance of 
deepening research on this interaction, since the chances of 
developing autism are scarce. In this chapter we find risk factors 
for the development of ASD, the studies describe that these 
factors are in constant progress. However, environmental 
factors have not yet been fully discovered. There is still a need 
for more complete studies of comprehensive analysis of risk 
factors for the development of the disorder. 
 
Keywords: Heavy metals. Air pollutants. Parents' advanced 
age. Risk factors. 
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Resumen 
El tema de este capítulo es la influencia de los factores 
ambientales en el trastorno del espectro autista (TEA). En este 
trabajo, se investigaron los factores ambientales en relación 
con las personas con TEA. La comprensión inicial de los 
autores fue que, aunque la hipótesis del diagnóstico es incierta, 
existe evidencia que describe la interacción entre factores 
genéticos, epigenéticos y ambientales en relación con los TEA. 
El objetivo de la investigación fue analizar la relación que tienen 
los factores ambientales en el desarrollo de TEA en niños. Se 
trata de una investigación teórica cualitativa de dos meses de 
duración utilizando artículos publicados en los últimos cinco 
años. El capítulo destaca información considerable sobre la 
importancia de profundizar la investigación sobre esta 
interacción, ya que las posibilidades de desarrollar autismo son 
escasas. En este capítulo encontramos factores de riesgo para 
el desarrollo de TEA, los estudios describen que estos factores 
están en constante progreso. Sin embargo, los factores 
ambientales aún no se han descubierto por completo y aún se 
necesitan estudios más completos de análisis integral de los 
factores de riesgo para el desarrollo del trastorno. 
 
Palabras clave: Metales pesados. Contaminantes del aire. 
Edad avanzada de los padres. Factores de riesgo. 
 
Introdução 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem o seu 
início na infância e é caracterizado, de acordo com a 5ª edição 
do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
(DSM-5 – AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION [APA]), 
como um grupo de transtornos do neurodesenvolvimento 
caracterizado por prejuízo persistente na comunicação e 
interação social e padrões restritos e repetitivos de 
comportamento, interesses ou atividades. As manifestações do 
distúrbio variam enormemente dependendo do nível de 
desenvolvimento e idade cronológica do indivíduo. (APA, 2014, 
p. 95). 

O desenvolvimento neurobiológico pode ser afetado, 
inclusive em relação aos efeitos significativos para TEA, se 
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existir a exposição precoce a diversos fatores ambientais como 
medicamentos, micro-organismos – como vírus e bactérias –, 
desde produtos químicos a agentes físicos, por exemplo. 
(GIALLORETI et al., 2019, p. 2).  

Este capítulo se propõe a descrever os fatores 
ambientais que podem influenciar o autismo, segundo a 
literatura. Atualmente com diversos estudos em andamento, 
sabemos que fatores genéticos, epigenéticos e ambientais 
colaboram para o desenvolvimento do Transtorno do Espectro 
Autista. (GIALLORETI et al., 2019, p. 2). Definido pela interação 
desses fatores, o autismo tem uma consistente 
heterogeneidade clínica, o que torna um fator marcante desse 
transtorno. (MAIA et al., 2018, p.2). 

A hipótese levantada frente ao problema em questão 
foi que os fatores ambientais podem influenciar no 
desenvolvimento de crianças autistas. Evidências levantam 
provas e mostram a relação causal entre fatores de risco 
ambientais – como idade avançada dos pais, poluentes 
atmosféricos, intoxicação por metais pesados –, fatores 
imunológicos, fatores nutricionais e o desenvolvimento do 
autismo. (BOLTE et al., 2019, p. 1277; GIALLORETI et al., 
2019, p. 3; VIEIRA, 2018, p. 4-5). 

Em razão de a hipótese de diagnóstico do autismo 
ainda ser incerta este trabalho tem como objetivo analisar a 
relação que os fatores ambientais possuem no 
desenvolvimento do TEA em crianças. Os fatores ambientais 
possuem papel consistente com a heterogeneidade clínica 
marcante do TEA, o que sugere uma explicação no aumento 
dos casos nas últimas décadas. (MAIA et al., 2018, p. 2).  

Um entendimento que se fez plausível é que embora a 
etiopatogenia no autismo esteja ainda em crescente evolução, 
e com isso faz-se necessário realizar mais estudos e descrever 
quais fatores ambientais podem contribuir para o 
desenvolvimento. Especialistas em TEA, se reuniram em 
outubro de 2018 para discutir o papel patogênico dos fatores 
ambientais, bem como as interações com a suscetibilidade 
genética. Do ponto de vista epidemiológico, a identificação do 
momento exato de ação de cada fator ambiental, bem como 
suas consequências nas vias do neurodesenvolvimento 
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permanecem indefinidas. (GIALLORETI et al., 2019, p. 2). Com 
isso, faz-se necessário aprofundar-se em fatores de risco, 
como os ambientais.  

Esta obra trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica, 
que utilizou como referência artigos científicos publicados nos 
últimos cinco anos, entre 2015 a 2020, disponíveis em 
plataformas como PuBMed/Medline da National Library of 
Medicine e Scientific Electronic Library Online (Scielo).  

A pesquisa qualitativa de artigos científicos, com os 
dados obtidos por meio de pesquisa bibliográfica, considerou 
os aspectos relevantes da temática fatores ambientais e a 
relação com o autismo. Foram selecionados ao final 20 artigos 
extraídos após busca utilizando os descritores “Autism 
Spectrum Disorder”, “Environmental Factors”, “Pollution” e 
“Age” pesquisados nos Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS, 1982).  

Não foram inclusos na análise da literatura, 
Dissertações de Mestrado, Teses de Doutorados, Trabalhos de 
Conclusão de Curso e Resumos publicados em anais de 
Congressos. 
 
Autismo: A influência dos Fatores Ambientais no 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

No período da infância, por volta da idade de três anos, 
se iniciam os primeiros sinais do Transtorno do Espectro 
Autista que não tem cura, entretanto, existem tratamentos 
visando abrandar os sintomas. (MARQUES et al., 2020, p. 15). 

 As crianças com o Transtorno do Espectro do Autismo 
possuem movimentos motor estereotipados, os padrões de fala 
podem ou não ser ritualizados, e com isso elas possuem 
inflexibilidade de comunicação, motora e cognitiva. (DSM-5, 
2013). Sendo assim, estes sintomas causam prejuízo 
significativo em diversas áreas importantes do autista.  

Marques et al. (2020) descrevem ainda que a sua 
detecção exclui exames laboratoriais, pois são realizados por 
meio de avaliação e acompanhamento diretamente clínico, 
contudo existem autistas que levam uma vida independente e 
com poucos sinais visíveis e a hipótese da etiopatogenia mais 
aceita é a interação entre diversos fatores, sendo eles, 



 157 

genéticos, epigenéticos e ambientais, acredita-se que a 
interação entre eles leve ao desequilíbrio neural do indivíduo. 

O TEA começa a ser sintomático entre 18 e 24 meses, 
quando as limitações sociais e comunicativas dos indivíduos 
começam a aparecer. Quando ainda pequenas, os pais se 
preocupam com regressão ou atraso no desenvolvimento, já 
com crianças mais velhas as dificuldades acadêmicas 
aparecem associados com constrangimento e dificuldade no 
convívio familiar. (MUKHERJEE SB, 2017, p. 311). 

Para isso são necessárias várias sessões de 
acompanhamento a fim de que os pais superem a negação, 
entendam o autismo e alcancem a aceitação para que possam 
planejar o futuro de forma positiva. Detalhes da doença, 
intervenções de programas, farmacoterapia e estratégias de 
gestão precisam ser discutidos em profundidade. 
(MUKHERJEE SB, 2017, p. 316).  

Marques et al. (2020) relataram que na esperança de 
seu filho nascer perfeito os pais anseiam por uma criança 
perfeita e saudável e assim criam expectativas e sonhos para 
que seus filhos os realizem. Em seu artigo também é relatado 
que quando os pais descobrem que seu filho tem limitações 
significativas suas expectativas acabam, e logo após o 
diagnóstico eles desenvolvem uma espécie de “luto” pelo fato 
de seu filho ter necessidades especiais. Por isso, o 
acompanhamento de equipe multiprofissional é importante, 
pois darão orientações e apoio diante de toda angústia e 
necessidades dos pais e familiares que estarão presentes no 
momento do diagnóstico. 

Dessa forma, evidencia-se a importância de os 
profissionais estarem cientes acerca de todos os 
entendimentos sobre TEA. Sendo assim, estes precisam ser 
“ponto de apoio” aos pais. A respeito desse transtorno, os pais 
ficam preocupados, pois não estão preparados para lidar com 
tal diagnóstico e isto reflete em suas expectativas que se 
transformam em fragilidade e medo. Assim, a falta de 
conhecimento reflete no impacto familiar diante do diagnóstico.  

A participação dos profissionais diante do primeiro 
contato com os familiares e logo depois da confirmação do 
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diagnóstico é de suma importância. (MARQUES et al., 2020, p. 
17).  

Com o passar das últimas décadas, o conhecimento e 
a consciência sobre o autismo têm aumentado entre todo o 
público, a comunidade científica, os pais e os profissionais de 
saúde, e, atualmente, a nível parlamentar. (Dover & Le 
Couteur, 2007).  A presença de profissionais da saúde, como 
médico e terapeuta, é importante para a interação social do 
autista, pois pesquisas apontam que a interação social do 
indivíduo portador de autismo com colegas e professores é 
maior. Contudo, o acompanhamento dos profissionais 
especializados ajuda a desmistificação a respeito do TEA, isso 
aponta que há uma chance de atenuar os sintomas e o quadro 
do TEA. (NASCIMENTO et al., 2018, p. 1068). 

Diante disso, o acompanhamento familiar com a equipe 
multidisciplinar é essencial, a equipe deve adotar orientações e 
passar aos pais a fim de criar regras e mudanças nos hábitos 
diários dessa família. Entender e diferenciar o limite da criança 
com autismo é uma barreira muito grande a ser quebrada, os 
pais devem lidar com a dificuldade no convívio familiar de 
maneira carinhosa, cautelosa e saber que a partir daquele 
momento tudo que foi planejado não será mais a mesma coisa. 

Grandes estudos populacionais e novas tecnologias 
ofereceram visão mais ampla acerca dos possíveis fatores 
ambientais no desenvolvimento do TEA.  Embora atualmente o 
TEA possua múltiplas causas, tanto genética quanto ambiental, 
falta à compreensão sobre os mecanismos que eles geram no 
neurodesenvolvimento atípico da criança. (MODABBERNIA et 
al., 2018, p. 2). Hadjkacem et al. (2016) sugerem que fatores 
genéticos contam apenas para 35-40% dos contribuintes para 
TEA e o restante 60-65% são provavelmente derivados dos 
fatores de risco ambientais. 

Dessa forma, foram feitos estudos de gêmeos como 
uma forma relativa de estabelecer os fatores genéticos e 
ambientais, que foram compartilhados ou não entre eles, para 
descobrir algum determinado traço ou distúrbio, estudos mais 
antigos realizados com gêmeos afirmaram que entre 80 a 90% 
da herdabilidade do TEA teve pouca contribuição dos fatores 
ambientais, as evidências mais recentes relatam que a 
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porcentagem está em torno de 40 a 50% de ligação do TEA 
com o ambiente externo.  (MODABBERNIA et al., 2018, p. 2). 

Os fatores ambientais externos podem ser agentes 
físicos, substâncias químicas, agentes biológicos e fatores 
nutricionais. Eles estão relacionados às características 
geográficas, à cultura dos grupos, ao status socioeconômico e 
a fatores ocupacionais. 

Para melhor entendimento é necessário descrever 
quais fatores ambientais podem contribuir para o 
desenvolvimento do TEA. Tais fatores podem ser internos 
sendo alguns deles a idade avançada dos pais, complicações 
pré-natais, perinatais e pós-natal, uso de medicamentos, entre 
outros, e os considerados externos, que podem ser poluentes 
do ar, contaminação por metais pesados, pesticidas, por 
exemplo. (POSAR & VISCONTI 2017). 

A partir disso, é necessário entender a ligação dos 
fatores internos e externos do desenvolvimento de uma criança 
com autismo. Autores, que se seguem, explicam por meio de 
alguns estudos o processo de desenvolvimento. 

Estudos realizados no período gestacional mostram 
evidências atípicas de marcadores moleculares no líquido 
amniótico, como soro, líquido cefalorraquidiano e o parênquima 
cerebral que compõem um fator importante para a inflamação 
o desenvolvimento do TEA, pois há transferências dos 
anticorpos e de espectro congênito. (VIEIRA, 2018, p. 3).  

No decorrer da gestação foi encontrado indicações de 
que as expressões anormais de marcadores moleculares no 
líquido amniótico, líquido cefalorraquidiano, soro e o 
parênquima cerebral contém um fator importante ligada a 
inflamação no surgimento do TEA. No decorrer do 
desenvolvimento cortical do feto, os fatores ambientais podem 
se tornar um risco que atuam no útero envolvendo o estresse e 
autoimunidade materna, infecção no decorrer da gravidez, 
idade avançada, obesidade materna, diabetes gestacional, 
assim como os produtos farmacêuticos, abuso de álcool e 
drogas, podem exercer uma grande influência heterogênea 
sobre a constituição das partes corticais. (GOTTFRIED et al., 
2015). 
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Idade dos pais 
O fator de risco ambiental que tem a maior relação para 

o desenvolvimento do TEA é a idade parental avançada, idade 
materna e paterna parecem ser fatores de risco independentes, 
levando a 18% (para mães) e 21% (para os pais). O risco de 
anormalidades cromossômicas é bem conhecido em mães de 
idade materna avançada e triagem genética pré-natal. (MUHLE 
et al., 2018). 

Estudos descreveram que o aumento em dez anos na 
idade, tanto da mãe quanto do pai, é um fator de risco maior 
para TEA. 

A idade avançada parental, acima de 35 anos, tem uma 
frequência alta em crianças com TEA. (HADJKACEM et al., 
2016, p. 597). As teorias que defendem essa associação tem a 
inclusão da possibilidade de um aumento nas mutações 
genéticas nos gametas parentais, e também que as mães mais 
velhas possuem ambiente uterino menos favorável, pois 
existem mais complicações obstétricas, como prematuridade, 
hipóxia cerebral e baixo peso ao nascer. 

Além disso, existe uma prevalência mais alta de 
doenças crônicas em mulheres mais velhas, o que poderia 
contribuir para o aumento de riscos de resultados adversos no 
nascimento da criança. (HADJKACEM et al., 2016, p. 599). 

Sanches (2018) mostrou que o risco de TEA na prole é 
elevada com pais com idade avançada, e foi relatado que a 
diferença de idades também é fator influenciável, mães com 
idade acima de 40 anos e aumento de um a cinco anos na idade 
paterna teve impacto na incidência de autismo.  

A idade avançada é um fator de risco relevante para 
diversas condições psiquiátricas e de desenvolvimento 
neurológico, incluindo esquizofrenia, Transtorno do Déficit de 
Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro 
Autista. (SANCHES et al., 2017, p. 86). 

Pais mais velhos contribuem para mais mutações à 
medida que envelhecem. O risco elevado total é provavelmente 
devido a outros fatores também, incluindo um aumento nas 
complicações da gravidez, modificações epigenéticas do 
genoma e fatores sociais que podem contribuir para ter filhos 
mais tarde na vida. (MUHLE et al., 2018). 



 161 

Embora possua diversas hipóteses a mais viável é de 
mutações malignas, isso provavelmente pode ser explicado por 
meio de um risco cumulativo de mutações durante a 
espermatogênese ao longo da vida. As mutações associadas 
ao TEA foram mais frequentemente paternas que maternas, 
com alterações detectadas de metilação do DNA relacionadas 
à idade em seus espermatozoides. (BOLTE et al., 2019, p. 
1277). 
 
Poluentes atmosféricos  

Crescentemente aparecem mais estudos sobre nova 
possível causa para o TEA, como a exposição ambiental a 
poluentes atmosférico, que são produtos residuais de 
procedimentos industriais, gases expelidos dos veículos, 
produto de combustão. (WEISSKOPF, KIOUMOURTZOGLOU 
& ROBERTS, 2015). 

A poluição do ar tem acrescentado uma preocupação 
de como ela pode afetar o desenvolvimento e as funções do 
cérebro. Atualmente, estudos com roedores apresentaram 
alguns efeitos a exposição a partículas de ar ambientes 
concentradas na morfologia do cérebro e diesel, marcadores 
inflamatórios, comportamento animal, bem como 
neurotransmissores. (RITZ B et al., 2018, p. 2). 

Os primeiros estudos em humanos sobre TEA e 
poluição do ar eram pequenos em tamanho (algumas centenas 
de casos) e baseados em uns modelos de exposição brutos, 
por exemplo, níveis de condado para poluentes perigosos do 
ar, junto com ele também era incluído compostos orgânicos 
voláteis, metais ou simplesmente na proximidade de residência 
em estradas. Recentemente, alguns estudos modelaram as 
fontes relacionadas ao tráfego de poluição do ar de escalas 
finas e utilizaram critérios de dados de monitoramento de 
poluentes do ar, focando no material particulado PM2,5 ou 
PM10. (RITZ B. et al., 2018, p. 2-3). 

Os resultados de estudos epidemiológicos de TEA 
foram resumidos em duas metanálises. Essas revisões apoiam 
o fato de que a poluição do ar aumenta o risco de TEA e 
mostram que até agora existem poucos estudos que 
analisaram outros poluentes e que geralmente os estudos eram 
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relativamente pequenos para ser estudos de poluição do ar. 
(RITZ B. et al., 2018, p. 2-3). 

A poluição do ar é um problema de saúde ambiental 
mundial, cujas exposições começam na gestação e são 
cumulativas ao longo da vida. (ALLEN, JL et al., 2017). 

Ainda não há evidências de quais poluentes ambientais 
são agentes causadores do autismo ou estão relacionados com 
a ocorrência do TEA. Mas sabe-se que a exposição ao cádmio, 
níquel e tricloroetileno pode estar relacionada com 
anormalidade das funções do cérebro (LEI, et al., 2015) e 
outros fatores ambientais também podem ser considerados, 
como a poluição, que é representada por um complexo de 
substâncias químicas, pesticidas e produtos de consumo. 
(WONG, WAIS, CRAWFORD, 2015). 

Os motivos para associação da poluição do ar e o 
autismo não são conhecidos, mas várias linhas de evidência 
sugerem que os mecanismos inflamatórios induzidos pela 
poluição do ar durante o desenvolvimento podem desempenhar 
um papel fundamental. (ALLEN, JL et al., 2017). 

Considerado uma mistura heterogênea, o ar poluído 
tem vários componentes que inclui material particulado, como 
monóxido de carbono, azotó óxidos, ozono, óxidos de enxofre, 
metano e outros gases, metais (como vanádio, chumbo, ferro e 
manganês) e compostos orgânicos voláteis (como xileno, 
benzeno e tolueno). O desenvolvimento cerebral pode ser 
prejudicado caso fique exposto a esses componentes, e se for 
exposto ao fumo do tabaco. Mas existem autores que falam que 
não se podem responsabilizar os efeitos a apenas um poluente 
isolado, pois a poluição engloba um complexo de substâncias 
e análises diretas podem resultar em dados incorretos, porque 
podem existir outros fatores nos poluentes atmosféricos que 
estão associados e não foram medidos. (ORNOY et al., 2015). 

Pesquisadores examinaram possíveis associações 
entre o autismo e a poluição atmosférica. Eles concluíram que 
durante a gestação e no primeiro ano de vida a exposição à 
poluição atmosférica com relação ao tráfego, dióxido de 
nitrogênio, está associada ao autismo. Entre outras pesquisas 
descobriram que o risco de novos diagnóstico de TEA subiram 
de acordo com que o aumento nos níveis de dióxido de enxofre, 



 163 

dióxido de nitrogênio, ozônio e monóxido de carbono. O 
resultado do estudo revela que a exposição a esses poluentes 
pode causar risco de desenvolvimento do TEA (POSAR A.; 
VISCONTI P., 2017, p. 112-113). 

A exposição da mãe aos fatores poluentes no período 
de desenvolvimento do feto, pode ser um grande fator de risco, 
pois gera alterações neurológicas. A composição cerebral tem 
início na terceira semana de gestação e o desenvolvimento vai 
até a idade adulta, a mãe transporta nutrientes para o feto 
através do sangue que está na placenta, o cérebro tem 
dependência de alto teor de lipídeos para ter desenvolvimento 
correto e nos poluentes do ar, produtos de higiene pessoal, 
componentes químicos alimentares existem compostos que 
podem atravessar a barreira hematoencefálica. Dessa forma, 
os resíduos de produtos que estiverem no sangue da mãe 
podem acabar entrando em contato com o feto e assim 
afetando o desenvolvimento neurológico. (WONG, WAIS & 
CRAWFORD, 2015). 

  
Vacinas  

Três fatores hipotéticos podem ser considerados como 
causador do TEA, são eles: a combinação de vacina sarampo-
papeira-rubéola causaria o autismo por danificar o revestimento 
intestinal, permitindo a entrada de proteínas de encefalopatia; 
tiomersal, por ser um conservante que tem em sua composição 
etilmercúrio, sendo tóxico para o sistema nervoso central; 
administração de múltiplas vacinas, fazendo com que 
sobrecarregue ou enfraqueça o sistema imunológico. (VIEIRA, 
2018, p. 5).  

Entretanto, os estudos epidemiológicos e biológicos 
não sustentam essas alegações (PLOTKIN et al., 2009). Uma 
provável ligação entre a exposição do sistema imunológico em 
recém-nascidos e o TEA pelo meio de vacinas, comprovou-se 
que eles são capazes de receber e assimilar um maior número 
de estímulos imunológicos sem que afete o sistema de defesa. 
(DESTEFANO et al., 2013). A administração de vacinas não 
altera e nem sobrecarrega o sistema imunológico, mesmo 
sendo relativamente frágil é capacitado de reproduzir uma 
resposta imune. (PLOTKIN et al., 2009). 
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Diversas notícias veiculadas em mídias sociais 
informais e trabalhos publicaram sugeriram ou apresentaram o 
desenvolvimento do TEA com a ligação à vacinação sarampo-
papeira-rubéola conhecida como tríplice viral. Entretanto, a  
Food and Drug Administration (FDA) principal órgão regulador 
dos Estados Unidos e a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) não comprovaram qualquer associação ao 
aumento de casos de TEA e a vacinação. (APS et al., 2018, p. 
3).  

A associação entre o autismo e a vacinação surgiu com 
uma publicação feita pelo médico inglês Andrew Wakefield, no 
ano de 1998, em uma revista do ramo científico importante. No 
qual os autores apontaram sintomas como desordens 
intestinais e atraso de desenvolvimento em 12 crianças 
avaliadas em nove delas teve apresentação de autismo. Em 
2010, após decisão judicial, o artigo foi inteiramente retratado 
após terem sido descobertas informações falsas contidas no 
estudo e acordos de pagamentos envolvendo o pesquisador e 
advogados em processos por compensação de danos vacinais. 
(APS et al., 2018, p. 3). 

 
Medicamentos  

O uso de antidepressivo durante a gestação associado 
ao TEA tem uma controversa. Em uma revisão quantitativa 
sobre o uso de inibidores seletivos da recaptação da serotonina 
durante a gestação e o risco de TEA na prole, as mães que 
usam inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS) 
durante a gravidez têm um risco aumentado de 50% de TEA. 
Contudo, alguns pesquisadores fizeram uma análise de 
sensibilidade comparando um grupo exposto a ISRS com um 
grupo não exposto, em gestantes com condições psiquiátricas, 
e com isso eles não encontraram aumento no risco de TEA na 
prole. (MODABBERNIA et al., 2018, p. 7-9).  

O valproato, medicamento usado para transtorno 
bipolar e epilepsia, foi associado a um neurodesenvolvimento 
mais fraco que as outras drogas antiepilépticas. 
(MODABBERNIA et al., 2018, p. 7). O uso de ácido valproico 
na gravidez apresenta riscos múltiplos para a prole, incluindo 
malformações congênitas, atraso no desenvolvimento e 
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disfunção cognitiva. Em um subconjunto de estudos que 
examinaram o risco de autismo esse risco foi amplificado 
(BOLTE et al., 2019, p. 1281). 
 
Fatores Imunológicos 

Alves et al. (2006) descreveram que dentre os aspectos 
envolvidos na resposta imune, estão relatando anormalidades 
nas atividades funcionais e números de células T e Natural 
Killer e participação de autoanticorpos em combate com células 
endoteliais cerebrais.  

Gottfried et al. (2015) citaram que há um estudo que 
considera o aumento dos níveis de citocina pró-inflamatórias 
observadas em cérebro post mortem de pacientes, com a 
produção de anticorpos e que alguns estudos epidemiológicos 
fornecem uma similaridade do TEA com histórico familiar de 
doenças autoimunes, que se associam com complexo 
haplótipo de histocompatibilidade níveis anormais de 
marcadores imunológicos do sangue, contudo alguns 
apresentam maior regularidade em distúrbios autoimunes, 
como diabetes mellitus tipo 1, artrite reumatoide, lúpus 
eritematosos sistêmicos e hipotireoidismo em mães e familiares 
de primeiro grau de pacientes autistas. (ALVES et al., 2006). 

O papel das infecções e do sistema imunológico na 
etiologia do autismo tem sido debatido desde a detecção da 
associação da infecção congênita por rubéola e o autismo. As 
evidências vêm acumulando e sugerindo que o fator 
imunológico anormal, incluindo desregulação de citocinas, 
inflamação e autoanticorpos anti-cérebro, desempenham ao 
menos um subconjunto de casos na trajetória do autismo. Além 
da rubéola, pode ser considerada outras infecções bacterianas 
maternas associadas ao TEA. (BOLTE et al., 2019, p. 1279-
1280). 

Hadjkacema et al. (2016) descrevem que o ambiente 
intrauterino adverso, com infecções virais e bacterianas 
maternas no período da gravidez, tem risco mais significativo 
para alguns distúrbios neuropsiquiátricos como o TEA. E o 
processo inflamatório materno tem relação a inflamação 
intrauterina, infecção e TEA, ou seja, a ativação do sistema 
imune da mãe poderá desempenhar um papel no transtorno do 
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neurodesenvolvimento. Em populações com grande número, 
não encontraram uma infecção específica, mas houve taxa 
mais elevada para TEA, principalmente quando a mãe tem uma 
infecção grave e necessita ser internada. 

 
Fatores Nutricionais 

O estado nutricional materno e o índice de massa 
corporal antes da gravidez foram considerados fatores 
ambientais que podem influenciar o desenvolvimento normal do 
cérebro por meio do excesso ou déficit de micronutrientes e 
fatores de crescimento, que podem afetar os resultados do 
neurodesenvolvimento da prole. (GIALLORETI et al., 2019, 
p.3). 

Estes autores descreveram que tanto a obesidade 
materna quanto o baixo peso foram associados a um risco 
aumentado de TEA.  

A obesidade materna resulta na ativação do sistema 
imunológico materno e em uma inflamação crônica do 
ambiente uterino, potencializando o crescimento neuronal 
anormal e a diferenciação no feto, com consequentes 
deficiências no desenvolvimento neurológico da prole e, no 
mesmo nível, a desnutrição materna pode provocar uma 
resposta fisiológica ao estresse, levando a danos neuronais por 
meio de uma liberação desproporcional de fatores pró-
inflamatórios. (GIALLORETI et al., 2019, p.3). 

Vários estudos tentaram estabelecer associação entre 
elementos nutricionais, como ácido fólico ou vitamina D e o 
risco de TEA. No entanto, muitos desses estudos são 
fundamentalmente limitados pelo fato de avaliarem a 
deficiência e/ou a eficácia da suplementação desses nutrientes 
após o desenvolvimento de TEA. (MODABBERNIA., et al, 
2018, p. 9). 

BOLTE et al. (2019) descreveram que diversos estudos 
relataram a associação do TEA em recém-nascidos com a 
ingestão pré-concepção de folato.    

Estes mesmo autores confirmam que a nutrição 
materna influencia significativamente a trajetória do 
desenvolvimento fetal e é particularmente importante durante a 
gravidez, pois determina em grande parte os nutrientes 
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disponíveis para sustentar o crescimento do feto, da placenta e 
dos tecidos maternos e dietas deficientes e desnutridas podem 
prejudicar a programação fetal e afetar negativamente os 
resultados de desenvolvimento. Intervalos curtos entre 
gestações podem sobrecarregar o sistema da mãe com 
nutrientes, particularmente nutrientes essenciais. 

 
Metais Pesados  

Os metais tóxicos são produzidos por processos 
industriais e podem ocorrer naturalmente, presentes no ar do 
ambiente, plantas, produtos médicos, solo e água. (BOLTE et 
al., 2019, p. 1283).  

As exposições de longo e curto prazo aos poluentes, 
como chumbo, arsênio e mercúrio, entre outros, mostraram 
estimular o estresse oxidativo e a inflamação em humanos, o 
que também pode afetar o desenvolvimento neurológico e pode 
contribuir para a patogênese do TEA. (BLOCK et al., 2009). A 
exposição ao mercúrio ocorre por fontes dietéticas e não 
dietéticas, como peixes, vacinas contendo timerosal entre 
outros. (JAFARI et al., 2017, p. 289).  

 O mercúrio tem a capacidade de passar pela barreira 
hematoencefálica e de ser acumulado em grandes 
quantidades, especialmente no córtex visual, cerebelo e 
medula espinhal. O mercúrio também se liga às organelas 
membranosas, como mitocôndria, retículo endoplasmático e 
complexo de Golgi e interrompe sua função. O sistema nervoso 
central das crianças (SNC) está em desenvolvimento e, 
portanto, mais suscetível aos efeitos neurotóxicos de metais do 
que adultos. (JAFARI et al., 2017, p. 289).  

Enquanto os estudos também indicaram que níveis 
mais elevados de arsênio estão associados à diminuição das 
habilidades cognitivas, incluindo diminuição da atenção, 
compreensão e habilidades de linguagem, pontuações 
reduzidas de quociente de inteligência (QI) e aprendizagem 
verbal e memória diminuídas. Além disso, o chumbo pode ter 
efeitos adversos na saúde das crianças, causando problemas 
comportamentais e neurológicos e redução nos escores de QI. 
(DICKERSON et al., 2015, p. 247). 
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O mercúrio tem recebido uma atenção considerável por 
ter sintomas de envenenamento, os biomarcadores de 
exposição ao mercúrio em crianças com autismo foram 
examinados por meio de medição dos níveis no cabelo, 
sangue, urina, dentes e unhas (NG et al., 2017, p. 2). 
 
Pesticidas 

Alguns pesquisadores investigaram a possibilidade da 
relação com a proximidade da moradia com pesticidas 
agrícolas durante o período gestacional e o TEA ou com o 
atraso ao desenvolvimento. O princípio ativo encontrado nos 
organofosforados, organoclorados, piretroides e carbamatos 
estavam a distâncias de 1,25km, 1,5km e 1,75km da 
residência. (POSAR A.; VISCONTI P., 2017, p. 115). 

Gialloreti et al. (2019) descrevem que a exposição a 
pesticidas organoclorados aumenta o risco de crianças 
autistas, a exposição durante a gestação aumenta o risco em 
cerca de 60% de a prole desenvolver TEA. 

No período gestacional aproximadamente um terço das 
mães que moravam a 1,5km da aplicação de pesticidas 
agrícolas, com isso, concluíram que a exposição a 
organofosforados por um período no decorrer da gestação 
aumenta um risco de 60% de TEA. As mães que viviam perto 
de aplicações de piretroides no período pré-concepcional ou 
durante gravidez estavam sujeitas ao risco de gerar crianças 
com TEA. Contudo, a associação entre a exposição a 
pesticidas no período gestacional, principalmente o 
organofosforados, e o transtorno do neurodesenvolvimento 
fornece um novo achado sobre as associações de piretroides e 
carbamatos com TEA. (POSAR A.; VISCONTI P., 2017, p. 
115). 

 
Considerações Finais 

Estudos recentes possuem dados controversos. Seja 
por falha na pesquisa ou interferências individuais, ainda se 
encontra distante um único fator como causa do autismo, 
demonstrando que há necessidade de estudos mais completos 
de análise integral dos fatores de risco para o desenvolvimento 
do transtorno. 
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 Estudos que descrevem os fatores de risco para o 
desenvolvimento do Transtorno do Espectro Autista estão em 
constante andamento. Contudo, os fatores ambientais ainda 
não foram totalmente descobertos.   
 Em virtude do que foi mencionado nesse capítulo, 
percebe-se a importância de diagnóstico precoce desse 
transtorno para que se trabalhe a melhora dos aspectos 
comportamentais, motores e cognitivos do indivíduo. 

Com a leitura é evidente que a idade avançada dos 
pais, maior que 35 anos, influencia positivamente o aumento de 
casos de crianças com autismo. 

A relação dos poluentes atmosféricos e o TEA tem sido 
consistente, embora mais pesquisas precisam ser realizadas 
para estabelecer especificidade da associação. 

Evidências nutricionais apontam que a obesidade ou a 
desnutrição materna aumentam o risco de TEA, a obesidade 
causa, por exemplo, inflação no ambiente uterino. A 
desnutrição materna, por sua vez, pode causar estresse e com 
isso causar dano neuronal. 

  A exposição a metais pesados pode ocorrer por fonte 
alimentar, pelo ar do ambiente, por produtos etc. Eles podem 
interferir no desenvolvimento neurológico da criança ainda 
durante a gestação aumentando assim a incidência de crianças 
com autismo. Assim, alguns pesquisadores analisaram a 
relação de pesticidas e gestantes que moram a no mínimo 1,5 
km de distância de lugares que utilizam esses produtos e os 
resultados foram positivos em relação ao aumento de autistas.  

Dessa forma, o presente trabalho descreveu que os 
fatores genéticos ligados aos ambientais refletem no 
desenvolvimento do Transtorno do Espectro Autista. Contudo, 
faz-se necessário mais estudos para aprofundar em como 
estes fatores agem no sistema neurológico dos autistas.  
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CAPÍTULO 10: 
 

AUTISMO: IMPORTÂNCIA DO LUTO E DA 
REIDEALIZAÇÃO NO VÍNCULO E TRATAMENTO DO 

INDIVÍDUO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA36 

 
 AUTISM: IMPONTANCE OF MURDING AND 

REIDEALIZATION IN THE LINK AND TREATMENT OF THE 
INDIVIDUAL WITH AUTISTIC SPECTRUM 
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INDIVIDUO CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA. 
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Resumo 
O tema deste capítulo é sobre “Autismo: importância do luto e 
da reidealização no vínculo e tratamento do indivíduo com 
Transtorno do Espectro Autista”. Investigou-se o seguinte 
problema: “é necessário, após o recebimento do diagnóstico, 
que os pais tenham um tempo para si e para passarem por uma 
fase de luto? E, se porventura não o fizerem assim, isso pode 
representar algum prejuízo no tratamento da criança?”. 
Inicialmente, os autores acreditavam que “o processo de luto 
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possui importância, pois traz para os pais oportunidade de 
reidealização do filho, dando significância de sua realidade”. O 
objetivo desta obra é “analisar a experiência vivenciada pelas 
famílias no momento que sucede o diagnóstico positivo do 
TEA, focando principalmente na díade: mãe e filho”.  Os autores 
investigaram se existe processo de luto associado ao 
recebimento do diagnóstico e qual sua relação com o 
tratamento. Os pesquisadores concluíram que existe grande 
relevância, porque existem alguns agentes condicionantes para 
a qualidade do tratamento ao TEA. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica de revisão qualitativa, com artigos selecionados a 
partir da busca realizada em plataforma científica Google 
Acadêmico.  
 
Palavras-chave: Autismo, Luto, Transtorno, Reidealização, 
Processo. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is “Autism: the importance of grief and 
re-realization in the bond and treatment of the individual with 
Autism Spectrum Disorder”. The following problem was 
investigated: “Is it necessary, after receiving the diagnosis, that 
the parents have time for themselves and to go through a phase 
of mourning? And if they do not do so, could this represent any 
harm to the child's treatment?”. Initially, the authors believed 
that “the grieving process is important, as it brings the 
opportunity for parents to re-realize their child, giving meaning 
to their reality”. The objective of this work is “to analyze the 
experience lived by the families at the moment that the positive 
diagnosis of ASD happens, focusing mainly on the mother and 
child dyad”. The authors investigated whether there is a grieving 
process associated with receiving the diagnosis and what is its 
relationship with the treatment. The researchers concluded that 
there is great relevance, as there are some conditioning agents 
for the quality of treatment for ASD. It is a qualitative review 
bibliographic research, with articles selected from the search 
carried out on the scientific platform Google Scholar. 
 
Keywords: Autism, Grief, Disorder, Re-realization, Process. 
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Resumen 
El tema de este capítulo es “Autismo: la importancia del duelo 
y la re-realización en el vínculo y el tratamiento del individuo 
con trastorno del espectro autista”. Se investigó el siguiente 
problema: “¿Es necesario, después de recibir el diagnóstico, 
que los padres tengan tiempo para sí mismos y pasar por una 
fase de duelo? Y si no lo hacen, ¿podría esto representar algún 
daño al tratamiento del niño?”. Inicialmente, los autores creían 
que “el proceso de duelo es importante, ya que brinda a los 
padres la oportunidad de volver a realizar a su hijo, dando 
sentido a su realidad”. El objetivo de este trabajo es "analizar la 
experiencia vivida por las familias en el momento en que ocurre 
el diagnóstico positivo de TEA, centrándose principalmente en 
la díada madre e hijo". Los autores investigaron si existe un 
proceso de duelo asociado con la recepción del diagnóstico y 
cuál es su relación con el tratamiento. Los investigadores 
concluyeron que existe una gran relevancia, ya que existen 
algunos agentes acondicionadores para la calidad del 
tratamiento del TEA. Se trata de una investigación bibliográfica 
de revisión cualitativa, con artículos seleccionados de la 
búsqueda realizada en la plataforma científica Google Scholar. 
 
Palabras clave: Autismo, Duelo, Trastorno, Re-realización, 
Proceso. 
 
Introdução 

O nascimento de um filho representa, na maioria das 
vezes, um momento de alegria e evolução para os pais. Eles 
tendem a construir expectativas que possam preencher algo 
que não lhes foi oferecido. Porém, quando de alguma forma o 
filho não se enquadra no que é considerado como normal ou 
típico, isso pode representar uma grande decepção. Diversas 
famílias vivem esse dilema ao conceber um filho autista. O 
processo de aceitação dessa nova realidade corresponde em 
“matar” a imagem do filho sadio e reconstruí-la como portador 
de Transtorno Espectro Autista (TEA), para a partir daí poder 
ajudá-lo.  

Shineidr (2018) fala sobre essa dinâmica de construção 
da imagem de um novo filho na visão dos pais em relação ao 
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futuro. Os progenitores escolhem o nome podendo até imaginar 
que a criança se tornará um grande líder e projetam desejos 
que, às vezes, são seus e não da criança. Toda essa 
expectativa pode ser frustrada com a chegada do diagnóstico 
positivo do TEA, conferindo aos pais a sensação de fracasso, 
incapacidade e tristeza em detrimento do prazer que antes 
sentiam. O autor expõe que o futuro incerto gera angústia e 
sentimento de culpa. 

Com isso em vista, esta obra se propõe a responder a 
seguinte pergunta: “é necessário, após o recebimento do 
diagnóstico, que os pais tenham um tempo para si e para 
passarem por uma fase de luto? E se porventura não o fizerem 
assim, isso pode representar algum prejuízo no tratamento da 
criança?”. Os autores dessa obra inicialmente entendiam que: 
após o diagnóstico seria importante passar por um período de 
luto e que a ausência, ou a construção inadequada por parte 
do enlutado, poderia representar um risco ao tratamento, por 
não permitir dar significado real a dimensão do problema. 

As circunstâncias que ocorrem durante os processos 
ligados ao diagnóstico podem representar uma ruptura no 
relacionamento entre os pais com filho. A retomada da relação 
de parentalidade afetiva tem como condicionante a 
reidealização do filho em sua realidade plena, agora tendo que 
ser enxergado como portador de TEA. Esse processo causa 
dor e traz consigo sentimentos depressivos, revolta, raiva, 
culpa e negação, todos eles mascarados no luto. (DOS 
SANTOS, 2019, p. 208). 

O luto tem assumido papel de objeto de estudos nos 
últimos anos. A expressão desse processo tem sido 
compreendida socialmente como uma vivência patológica. Sua 
expressão produz consequências na qualidade de vida do 
enlutado, pois se mostra com certa invisibilidade, 
representando desafios no que condiz ao seu enfrentamento. 
Assim, problemas como medicalização podem surgir, pois 
mesmo que exista a ocorrência do chamado luto complicado, 
não necessariamente é compreendido como algo fora do 
contexto normal da existência. (FREITAS, 2018, p. 50). 

A hipótese levantada frente ao problema em questão 
foi: “o processo de luto possui importância, pois traz para os 
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pais oportunidade de reidealização da criança e significância 
de sua nova realidade”. Indivíduos com TEA requerem 
cuidados específicos e a não aceitação de sua condição, 
mesmo que inconscientemente, pode prejudicar o tratamento. 
Nisso, os autores veem a importância do luto para atenção e 
tratamento da criança. 

Santos (2019) diz que se o processo de luto for 
vivenciado da maneira adequada pode trazer maturidade. O 
autor expõe também sobre o grande esforço que é necessário 
para que o indivíduo possa se adaptar às novas condições que 
a vida impõe.  

O objetivo deste capítulo é analisar a experiência 
vivenciada pelas famílias no momento que sucede o 
diagnóstico positivo do TEA, em especial na díade mãe e filho. 
Os autores investigaram se existe processo de luto associado 
a essa fase e, se comprovada a existência, qual sua influência 
no tratamento. Além disso, se é passível de ocorrer a instalação 
de outras patologias associadas a uma perturbação no 
processo do enlutado. 

As mães se sentem confusas e vivenciam o momento 
após o diagnóstico como algo que lhes causa dor e medo do 
futuro. Com questionamentos internos e externos e 
preocupadas com o que está por vir, o sentimento de medo e o 
luto estão presentes dentro de todo esse contexto. (LOPES, 
2019, p. 54-55). 

Esta obra é importante por abordar aspectos ocorridos 
na jornada que se inicia após o diagnóstico positivo do TEA. 
Para os graduandos da área de saúde poderá servir de 
ferramenta para melhor entender a importância que tem o luto 
nessa dinâmica. Para a sociedade como um todo, traz 
informações relevantes sobre a experiência das famílias que 
vivenciam o dilema de ter um portador de TEA. Finalmente, 
para a ciência possui relevância por contribuir no entendimento 
de como se dá a construção e ressignificação da imagem de 
crianças com autismo vislumbrada por seus pais e/ou 
cuidadores. 

Trata-se de uma revisão bibliográfica qualitativa. Como 
critérios foram excluídos artigos com mais de cinco anos de 
publicação, Teses de Mestrado, Dissertações de Doutorado, 
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resumos cujo o documento original não foi possível encontrar, 
além de artigos que não estivessem devidamente publicados 
em plataformas acadêmicas. Foram selecionados o total de 13 
artigos extraídos da plataforma Google Acadêmico por meio da 
busca realizada com os seguintes termos: “Autismo, Luto, 
Transtorno, Reidealização, Processo”. Tratando-se de uma 
pesquisa na qula os autores levaram em consideração 
aspectos relevantes para o tema, disponibilizados na 
bibliografia. 
 
Desenvolvimento Autismo: Importância do luto e da 
reidealização no vínculo com indivíduo com Transtorno 
do Espectro Autista 

O nascimento de um filho é um momento especial para 
o casal, algumas sensações são esperadas com ansiedade por 
toda família. A criança com comportamento típico, possui fases 
específicas que, quando realizadas, se tornam motivo de 
alegria e comemoração. A simples descrição dos momentos se 
torna algo peculiar, dadas as circunstâncias em que ocorrem, 
podendo até mesmo ser consideradas “situações bobas” no 
cotidiano dessas famílias, mas com grande significado 
sentimental. Quando são frustradas, com a chegada do 
diagnóstico positivo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), 
um sentimento que antes poderia proporcionar prazer e 
sensação de autorrealização, passa a ser substituído por dor, 
tristeza e lamento. Aquilo que antes era motivo de alegria, 
torna-se uma sequência de experiências ligadas a sentimentos 
de fracasso e inferioridade, demonstrando que o futuro é 
incerto e gerando angústia e culpa. (SHINEIDR, 2018, p. 44). 

O autismo é caracterizado como um transtorno 
acentuado que prejudica áreas ligadas ao desenvolvimento. O 
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
(DSM-5) trouxe a nomenclatura Transtorno de Espectro Autista 
(TEA), representando um modo mais simplificado para 
definição de critérios diagnósticos. Cabe ressaltar que os 
principais sintomas se apresentam principalmente nas duas 
grandes áreas de comunicação e interação social. Em geral, 
são as mães que identificam os primeiros sintomas, ainda nos 
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meses iniciais de vida da criança. (CONSTANTINIDIS et al., 
2018, p.47-58). 

Famílias que passam a ter um indivíduo com TEA são 
profundamente marcadas pela mudança de rotina trazida pela 
realidade apresentada pela criança. As mães passam por um 
período de resistência inicial, porém, ao perceberem as 
diferenças precisam reafirmá-las, vislumbrando um contraste 
entre o filho sonhado e o filho autista. A criança impõe maiores 
exigências, pois possui limitações evidentes na realização de 
tarefas básicas do dia a dia. (CONSTANTINIDIS, et al. 2018,). 
Do período do diagnóstico, que se dá mediante uma longa 
jornada de investigação por diversos profissionais até a fase do 
tratamento, toda a família precisa lutar para se adaptar. 

Quando o filho não atende as expectativas que os pais 
depositaram, pode ocorrer um processo de luto (SHINEIDR, 
2018). Isso se traduz em uma parada que obriga a família a 
lidar com a perda do filho idealizado para, através disso, ter 
condições de convivência e enfrentamento da realidade trazida 
pelo TEA. Ocorre então uma crise ou ruptura no vínculo 
desenvolvido entre a família e a criança. O apoio social, de 
dentro e fora da família, é importante. Diante disso, as 
informações ofertadas pelos médicos durante o processo de 
diagnóstico podem se mostrar insuficientes e possivelmente 
desencadear efeitos negativos na relação da família com a 
criança autista, fazendo com que se desenvolvam mais com 
relação a patologia do que com o TEA. Por sua vez, faz-se 
necessária uma maior atenção voltada ao suporte dedicado à 
família, é preciso também um olhar mais específico na forma 
de lidar com os sentimentos, além das características do filho. 
(DOS SANTOS et al., 2019, p. 208-209). 

Dos Santos (2019) afirma que no processo de 
assistência à criança, a família se torna mais importante que os 
profissionais envolvidos. O desenvolvimento da criança está 
condicionado a forma como a família evolui, como um todo. 
Sendo essencial para que o vínculo emocional que o filho 
autista necessita se desenvolva. Isso representa uma condição 
relevante para que a reidealização dessa criança ocorra com 
sucesso. Culminando, enfim, em melhores condições para que 
suas necessidades sejam atendidas. Três dimensões estão 
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envolvidas na mudança de visão da família: competência, 
estética e futuro. Assim, os pais podem se tornar competentes 
na forma de ver o filho, com suas limitações; esteticamente, 
eles podem criar vínculos afetivos e não se restringir ao 
isolamento social; e, em relação ao futuro, podem desenvolver 
capacidade de vislumbrar o que vem depois ao lado da criança, 
dando condições de não serem abarcados por sentimentos 
negativos. 

A família ocupando papel de destaque precisa estar 
emocionalmente saudável. O processo de reidealização do 
filho, antes considerado como “perfeito”, está condicionado a 
fases que remetem ao luto. A dor que o diagnóstico positivo 
proporciona aos pais, carrega consigo uma necessidade de 
passar por todas as fases do luto. Aparentemente, esse é um 
processo natural e necessário, porém, pode ser passível de 
falhas, representando um risco para o enlutado. 

O luto, em uma definição simplificada, é composto por 
cinco estágios: negação, raiva, barganha, depressão e 
aceitação. Para tal, a morte pode ser entendida de duas formas, 
concreta e simbólica. A morte simbólica, ou morte em vida, 
representa rupturas que podem ocorrer, tais como separações 
de casais, mutilações ou deformidades e doenças mentais, por 
exemplo. A negação vem logo após a má notícia, em que a 
pessoa se recupera com o tempo e mobiliza medidas mais 
brandas. A raiva, representa o primeiro contato com o real 
sofrimento, é a manifestação causada pela realidade trazida 
pela notícia. A fase da barganha, acontece quando a pessoa se 
sente impotente e busca negociar com o divino através da fé. 
A depressão, no conceito do luto dito “normal”, não está ligada 
ao conceito patológico, e sim representa um momento de 
preparação para a aceitação da realidade, uma espécie de “luto 
antecipatório”. Por fim, a aceitação é onde ocorre maior 
elaboração sobre a perda. (NOBRE, 2018, p. 5). 

Assim como na forma de entendimento da morte, o luto 
pode ser entendido de duas formas diferentes. O que vai fazer 
com que a classificação deste evento mude, será a forma com 
que o enlutado vivenciará a passagem pelo processo. Com 
isso, considerações se fazem necessárias, acerca de como 
poderá ser construído o luto em cada indivíduo. Assim, levando 
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suas características e situações em consideração, o enlutado 
pode apresentar o “luto normal” ou o “luto patológico”. 

Ramos et al. (2016) dizem que o luto normal é o 
processo em que pessoa é capaz de passar por todas as fases 
por meio da realização de tarefas, “distribuídas ao longo de um 
continuum”. Se essas fases forem de alguma forma 
perturbadas, poderá ser instalado um processo adverso do 
normal. A normalidade, então, está condicionada ao tempo em 
que o enlutado percorre o processo de luto e ao trabalho dele 
para emancipar os laços com o objeto perdido, permitindo a 
realização de novos laços. Para tal, os autores concluíram que 
o luto está condicionado a fatores pessoais, culturais e sociais, 
que funcionam como limitantes. A aceitação dos sentimentos 
advindos junto ao luto faz com que a perda se reafirme e seja 
vivenciada, permitindo que aconteça de forma mais saudável e 
ajustada.  

O luto é tido como fator condicionante de evolução, no 
que condiz à forma de ver o indivíduo autista esboçada pela 
família. O DSM-5 trouxe considerações importantes na 
facilitação do entendimento do luto, expondo a classificação 
“Transtorno do luto complexo persistente”. Desta forma, o luto 
assume uma condição a ser pesquisada e estudada, para 
melhor entendimento do que seria considerado “normal” ou 
“patológico”. De todo modo, o Manual define o luto complicado 
como aquele em que os sintomas sejam persistentes por um 
ano em adultos e seis meses em crianças, mantendo-se dois 
meses para diagnóstico de depressão. Freud (2011), citado por 
Freitas et al. (2018), considera o luto como uma série de 
reações a uma perda significativa. Essas reações envolvem 
“desânimo profundo, perda de interesse pelo mundo externo, 
inibição da atividade geral e incapacidade de amar ou substituir 
o objeto perdido”. Então, o indivíduo enlutado precisa romper o 
vínculo com o que perdeu, para, a partir disso, ter condições de 
criar novos vínculos. (FREITAS et al., 2018). 

Quando, por qualquer motivo, alguma das fases do luto 
é perturbada, o enlutado pode assumir condição de 
vulnerabilidade para que outros transtornos se instalem. Um 
exemplo relativamente comum é a depressão. Para que o 
enlutado assuma essa nova condição, um dos fatores é o 
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tempo persistente que ele permanece no luto. Porém outros 
fatores estão relacionados no chamado Transtorno Depressivo 
Maior (TDM). 

O TDM é assim classificado no Manual Diagnóstico e 
Estatístico dos Transtornos Mentais (APA). Para isso, nove 
sintomas são descritos, em que pelo menos cinco necessitam 
estar presentes. Entre os sintomas estão: humor deprimido, 
redução do interesse ou prazer nas atividades cotidianas, 
perda ou ganho de peso sem dieta, insônia ou hipersonia, 
agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, 
sentimentos de desvalia, redução de concentração e 
pensamentos de morte. Um fator determinante a ser observado 
é a presença da autoestima, já que no processo depressivo 
essa característica não é preservada. (MOREIRA, 2017, p. 45-
46). 

Além dos riscos ao tratamento e à atenção que o 
autista requer, a depressão representa um risco aos pais e 
cuidadores. Todavia, pesquisas voltadas para mães e pais que 
não conseguem passar pelo processo de luto adequadamente, 
ainda são escassas. O amor desenvolvido pelo filho pode 
representar um indicador importante para que o TDM não se 
instale. O que se identifica também, é o fato de que 
rompimentos repentinos de laços afetivos podem causar 
sentimentos dolorosos que levam ao luto, e que essa fase 
interfere nas tarefas diárias, podendo comprometer a atenção 
que a família precisa ter para iniciar o tratamento. 

Segundo Lopes (2019), as mães possuem percepção 
da vivência do luto. Elas até se preocupam em superar a perda 
do bebê sonhado para encontrar força que lhes permita aceitar 
e cuidar do filho autista. Porém, a aceitação está condicionada 
ao tempo e a maneira como o diagnóstico é informado. Parece 
existir uma fase inicial de choque, acompanhada de choro e 
ânsia por fugir, esboçada pela mãe. Em seguida, vem a 
descrença e a negação da situação. Logo aparecem 
ansiedade, choro e raiva. Vindo então um equilíbrio, no qual 
finalmente admite-se que a condição existe e, por último, a 
reorganização permite que o filho seja reintegrado, sendo 
reconhecido como familiar. (MAIA et al., 2016, e LOPES, 2019). 
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O luto não está relacionado diretamente à morte 
simbólica do filho, mas, sim, pela expectativa que os pais 
tinham em relação à criança. Diante desse momento, não é 
comum que os pais desistam de buscar alternativas de 
tratamento. Além dessa missão, os pais precisam lidar com os 
próprios sentimentos de fracasso emocional, em uma jornada 
individual que se dá de forma diferenciada em cada caso. Por 
fim, a aceitação, tanto da situação vivenciada quanto do filho 
em si, é fundamental para o início da vivência de uma vida 
autêntica. Isso é necessário para que os envolvidos assumam 
um papel mais ativo na construção de oportunidades, e 
desenvolvam responsabilidade, que é necessária para as 
escolhas que terão de tomar. (SHINEIDR, 2018, p. 51). 

Cabe ressaltar que a aceitação constitui parte final do 
processo de luto. Porém, como dito no parágrafo anterior, essa 
mudança de postura, condicionada ao processo de aceitação, 
possui maneiras e prazos diferentes para cada pessoa, levando 
em consideração que os casos de autismo também são 
singulares. Ao analisarmos um estudo que explora a vivência 
de pais que teoricamente já passaram pela fase de luto, 
podemos perceber algumas evidências sobre a existência de 
indícios apresentados nos relatos, que demonstram a mudança 
de visão de aspectos referentes ao filho autista.  

Em seu estudo, Fadda (2019) fala sobre o dilema de 
mães que, ao relembrarem a própria experiência da gestação, 
nascimento e diagnóstico do filho autista, puderam dar um novo 
significado à realidade. Interessante ressaltar que, após 
evidenciarem a experiência, tanto a mãe quanto o pai, 
passaram a “abraçar o filho em sua inteireza” com todos os 
sinais clínicos do autismo. Em outra parte do texto, o autor faz 
citação a Bondia (2002), no esforço de definir o denominado 
“gesto de interrupção” como sendo um processo de parar e 
prestar atenção ao que estaria acontecendo ao redor, e a partir 
de então trazer à tona o significado real que o impacto do 
diagnóstico proporcionaria, ultrapassando assim a informação 
e concluindo em uma nova compreensão do filho. (FADDA, 
2019, p. 5-6). 

O chamado “gesto de interrupção”, citado pelo autor, 
parece possuir capacidade de proporcionar para as famílias de 
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indivíduos com TEA uma oportunidade de pararem e 
observarem a experiência antes vivida, expondo de forma clara 
seus sentimentos e se reafirmando diante da realidade. Talvez 
a maior dificuldade em vivenciar esse processo esteja nas 
expectativas criadas em relação ao futuro, especialmente 
quando se trata de mudanças trazidas pela chegada do filho. 
Todavia, a população analisada no estudo já não parecia estar 
em processo de luto, o que dá indício que o “gesto de 
interrupção” pudesse se tratar de um processo de 
transformação contínuo na vida das famílias. 

No que concerne ao atendimento ofertado à criança, 
família e sua estrutura, como já citado nessa obra, possui 
grande importância. Assim, é necessário que sejam abordadas 
as possíveis dificuldades enfrentadas pelos familiares que 
podem de alguma forma representar prejuízos no tratamento 
ao TEA. Os familiares, ao receberem o diagnóstico, podem se 
sentir pouco esclarecidos. Informações que vão além do nome 
da patologia e das perspectivas de prognóstico, nem sempre 
são ofertadas com clareza. A qualidade dessas 
informações pode repercutir de forma positiva na atenção ao 
tratamento. O período de investigação do diagnóstico, por sua 
demora, pode ser marcado por uma acentuada esperança 
(esboçada por parte dos pais). Esses aspectos representam 
impactos negativos na aceitação da doença pela família. 
(PINTO, 2016, p. 4-5). 

Qualquer fator que represente de alguma forma 
ameaça, tanto para o entendimento do diagnóstico quanto para 
a saúde mental da família, pode ameaçar também o 
desenvolvimento normal do luto. O luto pela notícia recebida no 
diagnóstico representa trajetória natural, pois a mudança 
repentina no comportamento da criança não é algo que seja 
possível de ser ignorado por parte dos seus circundantes. 
Assim, a sequência de fases que possivelmente a família irá 
percorrer será envolvendo o diagnóstico, o luto e a 
reidealização. Sendo cada fase, importante para que a criança 
tenha a atenção que é necessária ao seu desenvolvimento. 
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Considerações Finais 
O luto como processo existente no período pós-

diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista é um tema 
regularmente citado em diversos estudos. Porém, sua 
interferência na atenção e no tratamento ofertados à criança, 
não parecia ser foco principal dos investigadores. Mesmo que 
as possíveis consequências atreladas a esse tema fossem um 
importante fator de influência na vida do indivíduo com TEA. 

Apesar de, na maioria das vezes, o processo de luto, 
construído pelos pais da criança que recebe o diagnóstico 
positivo de TEA, se dá de maneira naturalizada, foi possível a 
identificação de fases específicas tais como: negação, raiva, 
barganha, depressão e aceitação, e essas fases são passíveis 
de apresentar dificuldades em seu desenvolvimento, 
representando, assim, ameaça ao andamento contínuo do 
processo. Percebe-se, então, que apesar das citações feitas 
nos estudos ainda é um tema de relevância no que condiz uma 
maior atenção. 

A evolução trazida pelo DSM-5 em seu entendimento 
sobre o processo de luto, trouxe contribuições importantes para 
que pesquisas clínicas pudessem ser feitas. O luto pôde então 
ser considerado como normal ou complicado, assumindo na 
segunda classificação caráter patológico. Outro risco 
associado, e esse tão importante fenômeno, se deu pela 
medicalização dos sintomas, podendo colocar o enlutado em 
uma condição não natural, no que condiz ao seu processo de 
aceitação da nova realidade. É necessário ressaltar, que a 
depressão poderia se desenvolver em caso de luto complicado. 
As mães de indivíduos autistas possuem maior susceptibilidade 
de desenvolvimento de depressão quando comparadas com 
outras mães de crianças com desenvolvimento típico, uma 
hipótese para explicar esse dado, seria o fato de elas 
assumirem maior responsabilidade pelos cuidados com a 
criança. (CUNHA, 2018, p. 27). Neste caso, o apoio da família 
e da equipe multidisciplinar podem exercer influência. Além 
disso, a quantidade e a qualidade de informações ofertadas no 
diagnóstico se mostraram importantes. Se porventura os pais 
não conseguirem desenvolver de forma adequada o luto, então 
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a reidealização e, consequentemente, os tratamentos podem 
ser comprometidos.  

Essa obra é importante por sua capacidade em 
esclarecer alguns aspectos relevantes sobre como pode 
ocorrer o luto nas mães de autistas. Além das consequências 
que a possível perturbação desse processo poderia trazer, 
prejudicando o tratamento, a atenção e o vínculo entre mãe e 
filho.  

Concluímos que além da existência de um período de 
profunda tristeza que os pais passam após o diagnóstico 
positivo de TEA, esse período, quando não desenvolvido 
adequadamente, pode representar um risco à saúde mental 
dos pais e ao tratamento do autista. Então, identificou-se a 
necessidade do cuidado, para que outros transtornos, como a 
depressão, não se instalassem. São necessárias mais 
pesquisas e estratégias de prevenção. É importante que 
aqueles que se identifiquem com o tema autismo, dediquem-se 
a estudar tanto o entendimento do fenômeno de luto quanto sua 
associação ao processo de reidealização do autista. Para 
criação de estratégias de prevenção e suporte que visam 
auxiliar no tratamento do TEA. 
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CAPÍTULO 11:  
 

TECNOLOGIA ASSISTIVA NA APRENDIZAGEM DO 
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Resumo 
O tema deste capítulo é Tecnologia Assistiva na Aprendizagem 
do Aluno Autista. Investigou-se o seguinte problema: “Como a 
tecnologia assistiva pode contribuir no processo de ensino e 
aprendizagem do aluno com Transtorno do Espectro do 
Autismo (TEA)?”. Cogitou-se a seguinte hipótese “dificuldade 
de alguns profissionais para lidar com a criança com TEA”. O 
objetivo geral é “analisar a contribuição da Tecnologia Assistiva 
na aprendizagem do autista”. Os objetivos específicos são: 
“investigar como as necessidades especiais do autista é 
trabalhada através da TA”; “discutir a respeito das contribuições 
e melhorias que o aluno poderá obter com a TA”; “analisar o 
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que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida do autista 
através da TA”. Este trabalho é importante para um profissional 
da saúde devido a necessidade da intervenção terapêutica 
multidisciplinar, ou seja, quanto mais cedo os profissionais da 
saúde e educação interver, mais chances o autista terá de se 
desenvolver e alcançar benefícios para sua vida; para a 
ciência, é relevante por apresentar as melhorias e contribuições 
de um autista após a TA; agrega à sociedade pelo fato de se 
ter pouco conhecimento sobre o assunto, este dará 
oportunidade de obter um pouco mais de conhecimento 
referente as Tecnologias Assistivas. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa teórica com duração de dois meses. As Tecnologias 
Assistivas são recursos e serviços que oferecem atendimentos 
especiais aos que necessitam. O que se pode afirmar é que por 
meio da intervenção da TA, o autista pode obter melhorias em 
seu desenvolvimento social, na sua linguagem, e pode lhe 
ajudar em vários aspectos. A realização da TA, pode ser 
através de jogos pedagógicos adaptados, programas de 
computadores, avaliações dos profissionais de saúde, como o 
fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, entre outros. A TA tem 
por objetivo, proporcionar a independência, a qualidade de vida 
e principalmente a inclusão. 
 
Palavras-chave: Tecnologia Assistiva. Transtorno do Espectro 
do Autismo (TEA). Aprendizagem. Autista. Dificuldade. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is Assistive Technology in Autistic 
Student Learning. The following problem was investigated: 
“How can assistive technology contribute to the teaching and 
learning process of students with Autistic Spectrum Disorder 
(ASD)?”. The following hypothesis was considered “the lack of 
preparation of professionals for the learning of students with 
ASD”. The general objective is "to analyze the contribution of 
Assistive Technology in the learning of the autistic person". The 
specific objectives are: "to investigate how the special needs of 
the autistic person is addressed through the AT"; "discuss about 
the contributions and improvements that the student obtained 
with the AT"; "analyze what can be done to improve the quality 
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of life of the autistic person through AT". This work is important 
for a health professional due to the need for multidisciplinary 
therapeutic intervention, that is, the sooner health and 
education professionals intervene, the more chances the 
autistic person will have to develop and achieve benefits for his 
life; for science, it is relevant for presenting the improvements 
and contributions of an autistic person after AT; it adds to 
society due to the fact that it has little knowledge on the subject, 
this will give the opportunity to obtain a little more knowledge 
regarding Assistive Technologies. This is a qualitative 
theoretical research lasting two months. Assistive Technologies 
are resources and services that offer special assistance to 
those in need. What can be said is that through the intervention 
of AT, the autistic person can obtain improvements in his social 
development, in his language, and can help him in several 
aspects. The realization of AT, can be through adapted 
pedagogical games, computer programs, evaluations of health 
professionals, such as speech therapist, physiotherapist, 
psychologist, among others. Assistive Technologies aims to 
provide independence, quality of life and especially inclusion. 
 
Keywords: Assistive Technology. Autism Spectrum Disorder 
(ASD). Learning. Autistic. Difficulty. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es Tecnología de Asistencia en el 
aprendizaje autista del estudiante. Se investigó el siguiente 
problema: "Cómo puede contribuir la tecnología de asistencia 
al proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con 
trastorno del espectro autista (TEA)?". La siguiente hipótesis se 
consideró "la falta de preparación de profesionales para el 
aprendizaje de estudiantes con TEA". El objetivo general es 
"analizar la contribución de la tecnología de asistencia en el 
aprendizaje de la persona autista". Los objetivos específicos 
son: "investigar cómo se abordan las necesidades especiales 
de la persona autista a través del TA"; "discutir sobre las 
contribuciones y mejoras que el estudiante obtuvo con el TA"; 
"analizar qué se puede hacer para mejorar la calidad de vida de 
la persona autista a través de la disfunción eréctil". Este trabajo 
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es importante para un profesional de la salud debido a la 
necesidad de una intervención terapéutica multidisciplinaria, es 
decir, cuanto antes intervengan los profesionales de la salud y 
la educación, mayores serán las posibilidades de que la 
persona autista se desarrolle y obtenga beneficios para su vida; 
para la ciencia, es relevante para presentar las mejoras y 
contribuciones de una persona autista después de TA; Se 
agrega a la sociedad debido al hecho de que tiene poco 
conocimiento sobre el tema, esto le dará la oportunidad de 
obtener un poco más de conocimiento sobre las tecnologías de 
asistencia. Esta es una investigación teórica cualitativa que 
dura dos meses. Las tecnologías de asistencia son recursos y 
servicios que ofrecen asistencia especial a los necesitados. Lo 
que se puede decir es que a través de la intervención de TA, la 
persona autista puede obtener mejoras en su desarrollo social, 
en su lenguaje y puede ayudarlo en varios aspectos. La 
realización de TA, puede ser a través de juegos pedagógicos 
adaptados, programas de computadora, evaluaciones de 
profesionales de la salud, tales como logopeda, fisioterapeuta, 
psicólogo, entre otros. La TA tiene como objetivo proporcionar 
independencia, calidad de vida y especialmente inclusión. 
 
Palabras clave: Tecnología de asistencia. Trastorno del 
espectro autista (TEA). Aprendizaje. Autista. Dificultad. 
 
Introdução 

Este capítulo apresenta uma pesquisa fundamentada 
teoricamente em autores da área da Tecnologia Assistiva, 
como Galvão Filho (2009), Berch (2013), Rodrigues e Alves 
(2013); com relação ao comportamento e características do 
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), tem como autores 
Perissinoto (2003), Teixeira (2013), Cunha (2013), entre outros 
de diversas áreas. Atualmente a Tecnologia Assistiva se tornou 
um dos assuntos mais intenso, pois este surge como um dos 
recursos complexos que pode ajudar na redução das 
diferenças e intensificar no processo de aprendizagem do 
autista. 

De acordo com Galvão Filho (2009), Tecnologias 
Assistivas são recursos e serviços que visam facilitar o 
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desenvolvimento de atividades da vida diária por pessoas com 
deficiência, no sentido de aumentar capacidades funcionais e 
assim promover a autonomia e a independência de quem as 
utiliza.  

A proposta deste capítulo está em responder ao 
seguinte problema, “como a Tecnologia Assistiva pode 
contribuir no processo de ensino e aprendizagem do aluno com 
Transtorno do Espectro do Autista?”. O Transtorno do Espectro 
Autista, TEA, “[...] é definido por vários sintomas com 
alterações em três áreas específicas: a socialização, a 
linguagem/comunicação e o comportamento. Esses 
componentes andam ‘de mãos dadas’ e estão intimamente 
relacionados” (SILVA, 2012, p. 13). 

Para Berch (2013), a Tecnologia Assistiva atua “como 
um auxílio que motivará o desenvolvimento de uma habilidade 
funcional deficitária ou possibilitará a realização da função 
desejada e que se encontra impedida por circunstância de 
deficiência ou por envelhecimento”. (BERSCH, 2013, p. 2). 

A hipótese levanta frente ao problema em questão foi 
“a dificuldade de alguns profissionais para lidar com a criança 
com TEA”. É notório que alguns profissionais tanto da saúde 
como da educação não se encontram preparados para lidar 
com o autista e qualquer criança ou jovem que apresenta algum 
tipo necessidade especial.   

Cunha (2014, p.101) afirma que, não há como falar em 
inclusão sem mencionar o papel do professor. É necessário 
que ele tenha condições de trabalhar com a inclusão e na 
inclusão. Será infrutífero para o educador aprender sobre 
dificuldades de aprendizagem e modos de intervenção 
psicopedagógica se não conseguir incluir o aluno. 

O objetivo geral deste capítulo é, “analisar a 
contribuição da Tecnologia Assistiva na aprendizagem do 
autista”. Por meio da Tecnologia Assistiva será analisado como 
esta poderá contribuir na aprendizagem e quais os recursos 
poderão ser utilizados para chegar a um resultado positivo com 
o autista. 

Segundo Berch (2006, p. 92), “a aplicação da 
Tecnologia Assistiva na educação vai além de simplesmente 
auxiliar o aluno a fazer tarefas pretendidas. Nela, encontramos 
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meios de o aluno ser e atuar de forma construtiva no seu 
processo de desenvolvimento”. Portanto, busca-se mostrar a 
relevância que essas tecnologias têm e a sua contribuição para 
o ensino-aprendizagem das pessoas com deficiência. 

É preciso que os docentes tenham conhecimento da 
grandeza dos recursos da Tecnologia Assistiva e como 
simbolizar perspectivas e novos caminhos no processo de 
ensino-aprendizagem. Para a aplicação da TA, é necessário 
fazer uma análise das necessidades dos educandos, e assim é 
imprescindível que os professores possuam conhecimento das 
metodologias, estratégias e aplicações dos recursos 
tecnológicos, para que tenham auxílio e facilidade no processo 
de ensino-aprendizagem. (BERSCH, 2006). 

A utilização das Tecnologias Assistivas no âmbito 
escolar contribui tanto para o ensino-aprendizagem quanto 
para a autonomia desses estudantes, levando-os a uma maior 
inclusão, pois faz com que estes passem a não depender tanto 
dos outros e os faz enxergar a vida com mais igualdade. No 
desenvolvimento de sistemas educacionais inclusivos, as 
ajudas técnicas e a Tecnologia Assistiva estão inseridas no 
contexto da educação brasileira, dirigidas à promoção da 
inclusão dos/as alunos/as nas escolas. Portanto, o espaço 
escolar deve ser estruturado como aquele que oferece também 
os serviços de Tecnologia Assistiva. (BERSCH, 2006). 

Os objetivos específicos deste trabalho são “investigar 
como as necessidades especiais do autista é trabalhada 
através da TA”; “discutir a respeito das contribuições e 
melhorias que o aluno poderá obter com a TA”; “analisar o que 
pode ser feito para melhorar a qualidade de vida do autista por 
meio da TA”.  

A Tecnologia Assistiva (TA) manifesta no contexto 
educacional e no processo inclusivo como uma metodologia 
relevante. Para a professora Rita Berch (2008 p.01), esta nova 
forma de comunicação pode ser entendida como: “...um termo 
novo, o arsenal de recursos e serviços que contribuem para 
proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com 
deficiência e consequentemente promover vida independente e 
inclusão”. 
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A TA está a serviço da criança autista, é uma das 
formas capazes de atravessar o mundo autista, isto é, quebrar 
o obstáculo de comunicação e isolamento no qual o aluno se 
encontra ocluso. Por meio de uma nova metodologia, o autista 
passa a ser entendido em seus desejos, sonhos, vontades. 
Assim, utilizando-se, por exemplo, de pranchas comunicativas 
disponíveis em software educativo que lança mão das figuras 
Picture Exchange Communication System (PECS) – “que é um 
sistema de comunicação através da troca de figuras, que visa 
ajudar a criança a perceber que através da comunicação ela 
pode conseguir muito mais rapidamente as coisas que deseja” 
(MELLO, 2007 p.39) –, o aluno terá maiores possibilidades de 
expressar e comunicar-se com o mundo que o cerca. 

Este capítulo torna-se importante para profissionais de 
saúde, por abranger várias áreas e trazer informações 
pertinentes. É preciso saber identificar o tratamento e a 
metodologia adequada a ser realizada em pacientes com TEA, 
pois somente dessa forma terá resultados favoráveis. O 
profissional da saúde pode fazer uso das Tecnologias 
Assistivas para detectar o grau de distúrbio do paciente. 

A contribuição deste capítulo para a ciência, está em 
mostrar que este trabalho completo é uma revisão literária de 
áreas de conhecimentos diversos, em que o conteúdo é a 
respeito da Tecnologia Assistiva, aprendizagem do autista e 
Transtorno do Espectro do Autismo. Assim, com este material 
outros possam realizar suas pesquisas para seus 
conhecimentos e aprimoramentos. 

Após a finalização deste capítulo, será possível afirmar 
que este é benéfico para a sociedade, uma vez que fazendo a 
leitura e o uso das tecnologias, será possível ajudar o próximo 
em suas necessidades. 

O presente capítulo trata-se de uma pesquisa 
qualitativa teórica, na qual foi utilizado estudos bibliográficos 
fundamentados em conhecimentos de autores da área da TEA 
e outras. 

A metodologia utilizada foi através de artigos científicos 
e/ou livros acadêmicos, bem como em lei. A literatura utilizada 
foi baseada no tema do capítulo e seus objetivos. A busca foi 
realizada através do Google, em que o foco estava em Terapia 
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Assistiva e a Aprendizagem do Aluno com Transtorno do 
Espectro do Autismo.  

O capítulo foi realizado nas bases citadas, a partir dos 
seguintes descritores: Tecnologia Assistiva e Aprendizagem do 
aluno com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Foram 
excluídos teses, capítulos de livros, dissertações ou trabalhos 
que não estavam relacionados com o TEA e a Tecnologia 
Assistiva. Este capítulo tem o tempo previsto de dois meses de 
duração para sua finalização. 

Neste capítulo foi utilizado a metodologia de pesquisa 
qualitativa, na qual os autores trataram os dados obtidos por 
meio da pesquisa bibliográfica, e vivencia entre colegas de 
trabalho.  

Este trata de uma revisão com caráter exploratório por 
meio de pesquisas bibliográficas, em que o objetivo está em 
destacar a etiologia do TEA e da Tecnologia Assistiva, onde os 
recursos utilizados objetivam a melhoria de vida do autista. 
Assim, foi realizada pesquisas nas bases de dados Scielo, 
Educare, Revista Inclusão, sendo inclusos estudos entre os 
anos de 2003 a 2014. 

 
TECNOLOGIA ASSISTIVA NA APRENDIZAGEM DO ALUNO 
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) 

Neste capítulo realizou-se uma revisão bibliográfica a 
respeito de como a Tecnologia Assistiva (TA) pode auxiliar na 
aprendizagem do aluno com Transtorno do Espectro do 
Autismo (TEA). Esta revisão justificou-se de uma perspectiva 
teórica em autores da área da TA, em que pode-se explanar 
conhecimentos de Galvão Filho (2009), Berch (2013), 
Rodrigues e Alves (2013); assuntos com relação ao 
comportamento e às características do TEA, tem como autores 
Perissinoto (2003), Teixeira (2013), Cunha (2013), entre outros 
de diversas áreas. 

De acordo com a Secretaria dos Direitos Humanos da 
Presidência da República (SDH/PR), a Tecnologia Assistiva é 
uma área do conhecimento, de peculiaridade interdisciplinar, 
que abrange produtos, recursos, métodos, estratégias, práticas 
e serviços que tem por objetivo proporcionar a aplicabilidade, 
referente à atividade e participação, de pessoas com 
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deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 
autonomia, liberdade, qualidade de vida e inclusão social. 
(BRASIL, 2009, p. 26). 

A finalidade da TA está em assessorar o 
desenvolvimento das pessoas com necessidades especiais e 
melhorar sua qualidade de vida através da inclusão em meios 
sociais. Essa assessoria pode ser realizada por meio de 
recursos que podem ser todo e qualquer equipamento ou 
produto fabricado sob medida no intuito da melhoria das 
capacidades funcionais das pessoas com necessidades 
especiais. A TA44 tem por objetivo promover a independência, 
a qualidade de vida e principalmente a inclusão na sociedade 
(BRASIL, 2009). 

Existem vários tipos de tecnologias assistivas, entre 
elas podemos citar as tecnologias para auxiliar a locomoção, o 
acesso a informação e comunicação e em diversas atividades 
do cotidiano. Assim, podemos citar desde uma simples bengala 
que auxilia uma pessoa com dificuldade de locomoção até 
complexos sistemas computacionais que contemplam 
questões de acessibilidade, considerados exemplos de 
tecnologias assistivas. (GALVÃO FILHO, 2009). 

Dentre os benefícios da mobilidade deparam-se com o 
acesso à informação de forma veloz, instável, em tempo real e 
de qualquer lugar. Isso a torna um recurso ativo no atendimento 
das necessidades específicas da pessoa com transtornos, ou 
déficits, como no caso do Transtorno do Espectro do Autismo. 
(FERNANDES et al, 2014). 

Entre as Tecnologias Assistivas, os dispositivos móveis 
foram diagnosticados com a capacidade de exercer grande 
atratividade em pessoas que possuem o Transtorno do 
Espectro do Autismo (TEA). Esses equipamentos fazem com 
que o autista tenha interesse em interagir. Por essa razão é de 
suma importância a utilização dessas ferramentas tanto para 

 
44 O termo Tecnologia Assistiva teve sua nomenclatura decidida, votada e 
aprovada por unanimidade pelo CAT, para bem padronizar suas ideias e definir 
suas concepções. Foi também designado que a nova expressão - TA - será 
utilizada no singular e não no plural uma vez que faz alusão a uma área do 
conhecimento (BRASIL, 2009).  



 199 

uso pessoal quanto para o uso educacional. (FERNANDES et 
al, 2014). 

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é o termo 
utilizado, também, em consonância com a Convenção sobre os 
Direitos da Pessoa com Deficiência, e instituído pelo Governo 
Brasileiro pela Lei 12.764, de 27/12/12, que cria a Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos 
do Espectro do Autismo, cujo principal reconhecimento é que 
“a pessoa com transtorno do espectro do autismo é 
considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos 
legais” (BRASIL, 2012). 

De acordo com a Lei 12,764 de 27 de dezembro de 
2012, os sujeitos com Transtorno do Espectro do Autismo 
(TEA), apresentam particularidade na comunicação, no 
comportamento, na forma de interagir com a sociedade e 
principalmente nos processos de aprendizagem e 
desenvolvimento. Esta lei, institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, e os reconhece 
como pessoas com deficiência, no qual a longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, possuem 
impedimentos que possam impedir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas. (BRASIL, 2012).   

A amplitude do novo modelo da inclusão de pessoas 
com deficiência em escolas regulares, e as leis que a propiciam 
e transmitem sua obrigatoriedade, atuam como mola motora 
para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da tecnologia 
assistiva. Se já nos tempos primitivos uma bengala feita 
artesanalmente a partir de um pedaço de árvore serviu para 
ajudar uma pessoa a melhorar seu andar, acredita-se que 
inúmeras opções de recursos poderão ser elaboradas com os 
atuais processos criativos e os requintes de tecnologia 
disponíveis. (RODRIGUES; ALVES, 2013). 

Para que haja a inclusão do autista na escola é 
necessário que professores tenham formação, preparo e 
dedicação, pois é de suma importância que o professor saiba 
trabalhar com a diversidade. A formação docente se torna 
competente a partir do momento que começar a conhecer e 
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reconhecer a realidade do aluno e de todo o processo para 
torná-lo inclusivo. (RODRIGUES; ALVES, 2013). 

Quanto à particularidade de cada deficiência ou 
síndrome, o aperfeiçoamento deve decorrer, inicialmente, da 
necessidade que a prática na sala de aula estabelece, das 
demandas concretas de alunos que já estão inseridos nela. O 
professor não tem como saber, por dedução, tudo sobre todas 
as deficiências, para atender a qualquer aluno que procure a 
escola, mesmo porque as deficiências são diversas: mudam e 
se alteram. (LIMA, 2006, p. 122). 

Tanto para o autista como para qualquer outra 
necessidade educacional especial, é preciso que o professor 
tenha um preparo adequado, que este esteja capacitado para 
receber os educandos que necessitam dessas competências 
profissionais, pois sua aprendizagem precisa do preparo do 
educador. É preciso que o professor esteja atento a cada 
detalhe do comportamento do autista, assim saberá como 
intervir. É por meio da observação que o professor será capaz 
de identificar detalhes do autista e assim possibilitará o 
educando ter o suporte necessário. (LIMA, 2006). 

Cunha (2014) confirma que é de grande importância a 
atenção para orientação do aluno, pois ela dá suporte na troca 
de respostas aos devidos incentivos do ambiente, e ainda, 
conduz com algumas dicas para os professores e professoras 
que trabalham com autistas. 

Entrar no mundo do autista; prestar atenção no contato 
visual; trazer sempre o olhar do autista para as atividades que 
ele está fazendo. Divertir-se com as brincadeiras do autista; 
procurar sempre melhorar a comunicação. Mostrar a cada 
palavra uma ação e a cada ação uma palavra; tornar hábitos 
cotidianos agradáveis; fazer tudo com serenidade, mas com 
voz clara e firme. (CUNHA, 2014). 

Para o trabalho de mediação da aprendizagem com as 
crianças com transtorno do espectro autista é preciso fazer 
apresentações bem organizadas e regidas por diversos 
profissionais. É indicada a atuação de especialistas em 
educação, medicina, psicologia, terapia ocupacional, 
fonoaudiologia, psicopedagogia, e outras áreas de apoio, 
como, musicoterapia, terapia da fala, informática, o trabalho 
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com esportes como a natação e mais recentemente há a 
possibilidade de ações com o uso do computador. (CUNHA, 
2014). 

Assim, uma das situações que analisadas foi que a 
pessoa com TEA possui dificuldades em iniciar e responder à 
atenção compartilhada. Existe uma certa dificuldade em mudar 
o olhar do foco que está tendo no momento. (PERISSINOTO, 
2003). 

Os principais sintomas que um autista apresenta são: 
a dificuldade de se comunicar, interagir e seu comportamento 
social, em muitos casos os comportamentos são rotineiros e 
repetitivos. No entanto, isso não significa que todos que 
apresentarem o TEA (Transtorno do Espectro do Autismo) 
serão iguais, os sinais afetam cada um de maneira e 
intensidades diferentes, em que irá depender dos fatores como 
o grau de comportamento. (TEIXEIRA, 2013). 

O que se pode afirmar é que alguns autistas podem ter 
dificuldades no aprendizado que surgem em fases diferentes 
da vida, como aprender a lidar com as atividades do dia a dia, 
que é considerado simples, como tomar banho ou preparar sua 
refeição. Alguns autistas podem levar sua vida relativamente 
normal, outros precisam de ajuda profissional. (TEIXEIRA, 
2013). 

O autismo no adolescente e no adulto pode ser mais 
leves, pois os sinais do transtorno podem passar 
despercebidos ou pode haver uma melhora através de 
tratamentos com especialistas. É possível identificar um jovem 
autista pela ausência de amigos, geralmente seu contato é 
limitado ao círculo familiar, colégio, ou relações virtuais, esse 
sempre procura não sair de casa, prefere sempre atividades 
sozinhas sedentárias, geralmente são depressivos e ansiosos, 
tem dificuldades para interagir socialmente e se interessa por 
atividades específicas. (TEIXEIRA, 2013). 

Pode-se afirmar a respeito da aprendizagem e 
educação de um autista é que ainda não foi possível encontrar 
em estudos uma comprovação científica de que esta 
aprendizagem é eficaz. Diante de pesquisas bibliográficas 
pode-se perceber que o atendimento educacional ao autista é 
muito falho por falta de preparo do educador ou até mesmo por 
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não ter um espaço adequado em que possa atender este aluno. 
(SILVA, 2012). 

Silva (2012) afirma que é preciso conhecer o autista 
antes de tudo, que é necessário ter ações que o motiva a sentir 
vontade de participar, dessa forma será possível criar vínculos 
e talvez resgatá-lo. A educação do autista precisa da 
participação de todos, ou seja, pais, professores, profissionais 
e a sociedade, todos precisam mergulhar em seu universo e 
perceber o mundo conforme ele vê. Somente assim poderão 
obter resultados surpreendentes com relação ao autista. 

Para um melhor entendimento com relação a 
aprendizagem do autista, afirma-se que crianças que possuem 
níveis graves de autismo tende a apresentar atrasos mentais e 
com isso poderá precisar sempre de ajuda. Aqueles que 
apresentam autismo leve ou apenas alguns traços, muitas 
vezes conseguem acompanhar as aulas e os conteúdos 
didático-pedagógicos. Os que apresentam autismo clássico, 
que são aqueles que possuem dificuldades de se socializar, ter 
a linguagem comprometida e comportamentos repetitivos, 
estes precisam de atenção individualizada. Vale ressaltar que 
o professor não tem a função de fazer o diagnóstico de crianças 
com autismo. Alguns pais ficam incomodados quando por 
alguma razão os professores tocam em determinados assuntos 
referente ao comportamento da criança, por essa razão, os 
professores são orientados a não citar nomes de doenças e 
apenas relatar o comportamento e encaminhá-los a um 
profissional especializado. (SILVA, 2012). 

Um professor, mesmo não sendo especialista na área 
de autismo, e tiver interesse em ajudar, poderá. Basta ter 
conhecimentos, informações a respeito do autismo. Ser sútil 
com as palavras ao se reportar com o autista, falar baixo, ajudá-
lo a entender o conteúdo através de figuras ou imagens. 
Seguindo os passos corretos e aplicando metodologias 
assertivas poderá obter resultados positivos. E as Tecnologias 
Assistivas poderão ajudar muito na aprendizagem e pode 
contribuir em diversas situações do autista, seja no tratamento 
clínico individual, no treinamento de capacidades, no cuidado 
pessoal e de proteção, na mobilidade pessoal, nos cuidados 
domésticos, na adaptação, na comunicação, entre outros 
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fatores que podem aparecer. Alguns recursos podem ser 
utilizados com o autista, são várias as metodologias que podem 
ser utilizadas, entre elas estão as atividades de roda com 
músicas; torná-lo o ajudante do dia em pequenas tarefas, 
como, por exemplo, entregar as atividades para os colegas 
pronunciando o nome de cada um; sempre trabalhar com 
carteiras duplas, assim dará possibilidade de o autista ter um 
contato mais estreito com o colega que está ao seu lado e 
assim também receberá ajuda quando tiver dificuldade, 
utilização de materiais montados para incentivá-los, como o 
bingo de palavras, este incentiva a leitura; jogo da associação, 
o aluno deverá apresentar a sílaba inicial; caixinha silábica, 
esse trabalha com o ditado visual; tampinhas silábica, esse 
trabalha com o ditado oral; cubo do raciocínio, instiga o 
raciocínio lógico matemático; existe uma gama de 
metodologias aceitáveis para trabalhar, o que precisa é o 
professor saber qual poderá utilizar com determinado aluno 
(SILVA, 2012). 

Nesta sequência, Galvão Filho (2009, p.7) reconhece 
que as ajudas técnicas ou tecnologias assistivas são: “todo 
produto (incluindo dispositivos, equipamentos, instrumentos, 
tecnologias e softwares) fabricado especificamente para 
precaver, equilibrar, monitorar, acalmar ou anular deficiências, 
restrições na atividade e limitações na participação”.  

 Consequentemente é imprescindível ressaltar que 
toda escola precisa ter uma sala de recursos multifuncional, 
somente assim estará apta para receber alunos com 
necessidades especiais de diversas áreas. Professores podem 
fabricar seus próprios recursos com a finalidade de entender 
melhor e atender excentricidade de cada aluno, o que ele 
precisa para aquele momento para superar suas dificuldades. 
(GALVÃO FILHO, 2009). 

 
 

Considerações Finais 
 
Diante do objetivo proposto neste capítulo, foi possível 

analisar a contribuição da Tecnologia Assistiva na 
aprendizagem do autista, com a possibilidade de verificar na 
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pesquisa bibliográfica o quanto a terapia assistiva, o transtorno 
do espectro do autismo e a mediação da aprendizagem, vem 
crescendo de acordo com as necessidades. 

A aprendizagem por meio da Tecnologia Assistiva veio 
para fazer a diferença perante o autista, pois lhe oferece 
grandes possibilidades de desenvolvimento. Mas, para que 
essa aprendizagem ocorra, é preciso que os profissionais 
envolvidos tenham preparo, conhecimento, dedicação e 
principalmente vontade em ajudá-los e fazendo a utilização de 
recursos adequados em sala de aula, será possível o 
desenvolvimento satisfatório do autista.  

Após a análise pode-se afirmar que a Tecnologia 
Assistiva possui grande poder no ensino-aprendizagem do 
autista, quando se utiliza recursos tecnológicos adequados.  

A relevância desta pesquisa ficou em demonstrar aos 
colegas sua importância em saber utilizar metodologias 
corretas e orientá-los a como agir com pais em diversas 
situações. A leitura deste conteúdo mostra que ainda 
precisamos aprender muito para poder ajudar o autista, pois as 
informações referente ao auxílio são pouco explicativas uma 
vez que não é realizada apenas por profissionais da área e sim 
por todos envolvidos, ou seja, pais, amigos, familiares, 
professores, profissionais da saúde, toda a sociedade. Todos 
precisam ter um mínimo de conhecimento para saber lidar com 
as adversidades que ocorrem no dia a dia. É preciso ver o 
autista como um ser humano que necessita de alguns cuidados 
especiais. 

Após finalizar esta pesquisa afirmamos que a 
Tecnologia Assistiva pode auxiliar o autista em seu 
desenvolvimento nas atividades diárias e aumentando suas 
capacidades funcionais promovendo sua independência. Cada 
autista possui uma necessidade que pode ser igual à do outro 
ou diferente, por essa razão é preciso que o professor saiba 
qual metodologia utilizar para que haja uma aprendizagem 
satisfatória. 

Para a socialização do autista, as ferramentas 
tecnológicas podem ser essencial. Dessa forma, este capítulo 
comprovou que por meio da Tecnologia Assistiva e do interesse 
do professor é possível obter resultados positivos com relação 
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ao ensino-aprendizagem do aluno com Transtorno do Espectro 
do Autismo (TEA). 

Conclui-se que para o ensino-aprendizagem do autista 
é preciso a participação de todos, precisa sentir-se seguro 
perante a sociedade. Professores precisam se qualificar cada 
vez mais para atender esses alunos com suas necessidades. 
Observou-se também que toda escola precisa ter uma sala de 
recursos multifuncional, para que possa receber alunos com 
diversas necessidades. Esta sala pode ser montada por 
professores através da confecção de materiais e adequá-los 
conforme a necessidade de cada aluno. 
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CAPÍTULO: 12 
 
O DIREITO À EDUCAÇÃO DA PESSOA COM ESPECTRO 

AUTISTA POR MEIO DA EFETIVIDADE DE POLÍTICAS 
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THE RIGHT TO EDUCATE PERSONS WITH AUTISM 

SPECTRUM THROUGH THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC 
POLICIES IN THE CITY OF MANAUS 
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Resumo 
O direito à educação da pessoa diagnosticada no espectro 
autista, para ser efetivo, demanda a articulação de políticas 
públicas, decorrentes de processo legislativo e, quando não 
cumprida a medida legal espontaneamente, da atuação do 
Estado Juiz. O objetivo deste capítulo é promover o debate do 
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direito à educação da pessoa diagnosticada no espectro 
autista, pela efetivação de políticas públicas e em caso de 
omissão estatal, de que forma o Judiciário faz cumprir o 
mencionado direito. A pesquisa é indutiva e um estudo de caso, 
com técnicas de pesquisa de levantamento bibliográfico em 
pesquisa teórica. O problema de pesquisa foi sintetizado no 
seguinte questionamento: como pode ocorrer a afirmação do 
direito à educação da pessoa com espectro autista por meio da 
efetividade de políticas públicas na cidade de Manaus? A partir 
deste contexto, conclui que a afirmação do direito à educação 
da pessoa com espectro autista, quando respeitadas as 
diferenciações e peculiaridades desta, pode ser um meio de 
efetividade de políticas públicas na cidade de Manaus. 
 
Palavras-chave: Direito à educação; Pessoa com espectro 
autista; Educação à pessoa com espectro autista; Políticas 
públicas; Manaus. 
 
Abstract 
The right to education of the person diagnosed in the autistic 
spectrum demands, for its effectiveness, the articulation of 
public policies, resulting from the legislative process and, also, 
when the legal measure is not fulfilled spontaneously, from the 
performance of the Judge State. The purpose of this chapter is 
to promote the debate about the right to education of the person 
diagnosed in the autistic spectrum, through the implementation 
of public policies and, in the case of state omission, how the 
Judiciary enforces the mentioned right. As a type of research, 
inductive and case study were used; and as research 
techniques for bibliographic research in theoretical research. 
The research problem was summarized in the following 
question: How can the affirmation of the right to education for 
people with autism spectrum occur through the effectiveness of 
public policies in the city of Manaus? From this context, it can 
be concluded that the affirmation of the right to education of the 
person with autism spectrum, when respected to their 
differences and peculiarities, can be a means of the 
effectiveness of public policies in the city of Manaus. 
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Keywords: Right to education; Autistic spectrum person; 
Education for people with autism spectrum; Public policy; 
Manaus. 
 
Resumen 
El derecho a la educación de la persona diagnosticada en el 
espectro autista exige, por su efectividad, la articulación de las 
políticas públicas, resultado del proceso legislativo y, también, 
cuando la medida legal no se cumple espontáneamente, del 
desempeño del juez estatal. El objetivo de este capítulo es 
promover el debate sobre el derecho a la educación de la 
persona diagnosticada en el espectro autista, a través de la 
implementación de políticas públicas y, en el caso de la omisión 
estatal, cómo el Poder Judicial hace cumplir el derecho 
mencionado. Como tipo de investigación, se utilizaron estudios 
inductivos y de casos; y como técnicas de investigación para la 
investigación bibliográfica en la investigación teórica. El 
problema de investigación se resumió en la siguiente pregunta: 
¿Cómo puede ocurrir la afirmación del derecho a la educación 
para las personas con espectro autista a través de la efectividad 
de las políticas públicas en la ciudad de Manaus? Desde este 
contexto, se puede concluir que la afirmación del derecho a la 
educación de la persona con espectro autista, cuando se 
respeta sus diferencias y peculiaridades, puede ser un medio 
para la efectividad de las políticas públicas en la ciudad de 
Manaus. 
 
Palabras clave: Derecho a la educación; Persona de espectro 
autista; Educación para personas con espectro autista; 
Políticas públicas; Manaus. 

 
INTRODUÇÃO 

A afirmação do direito à educação para pessoas com 
espectro autista tem de respeitar algumas diferenciações no 
âmbito da igualdade material para ser efetivada. Esta educação 
peculiar, ao mesmo tempo em que não pode ser 
homogeneizada com o sistema educacional, precisa ser 
inserida como fator determinante no sistema educacional. É 
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necessário partir das experiências práticas na promoção da 
educação especializada.  

O objetivo deste capítulo é descrever como efetuar a 
afirmação do direito à educação da pessoa com espectro 
autista por meio da efetividade de políticas públicas na cidade 
de Manaus. Esta temática é muito relevante considerando que 
pessoas com espectro autista também possuem direitos, que 
são deveres do Estado e precisam ser executados como 
políticas públicas, ou seja, o sistema educacional efetiva tal 
política. Assim, é necessário um perfil sistêmico na política 
pública educacional.  

A pesquisa é indutiva com estudo de caso. 
Inicialmente, a educação para pessoas com espectro autista 
precisa de adaptações e especificações incluídas no sistema 
educacional respeitando as peculiaridades das pessoas, de 
forma que efetive o direito à educação. Por este motivo também 
pode ser um estudo de caso, pois para ilustrar tal realidade usa 
o caso de Manaus, no estado do Amazonas. É importante 
destacar que o estudo de caso vislumbra uma realidade que 
precisa de adaptação constante.  

Foram usadas para a elaboração deste capítulo as 
técnicas de pesquisa de levantamento bibliográfico em 
pesquisa teórica. Foi realizado o levantamento teórico de leis, 
doutrinas e jurisprudências, bem como notícias que tratam a 
temática, em especial artigos científicos que possuem a 
educação à pessoa com espectro autista como política pública, 
pela efetividade. O foco é o caso de Manaus, que é um modelo, 
pois mesmo com todos os desafios, como o orçamento, é um 
exemplo bem-sucedido.  

O problema de pesquisa é: como pode ocorrer a 
afirmação do direito à educação da pessoa com espectro 
autista por meio da efetividade de políticas públicas na cidade 
de Manaus? Pode haver a efetivação deste direito quando 
inserido no sistema educacional, respeitando as diferenças e 
especificações da pessoa autista, propiciando a 
compatibilização desta política pública na prática. Ocorre 
quando a lei respeita as diferenças das pessoas com espectro 
autista, sem a homogeneização recorrente do sistema 
educacional. 
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Para descrever a realidade o capítulo foi dividido em 
três partes. A primeira, tratará o perfil do transtorno do espectro 
autista, vislumbrando um perfil para a promoção de Direitos 
Humanos, portanto é necessário repensar o conceito de 
pessoa com espectro autista. Num segundo momento 
destacará o direito fundamental à educação, com a urgência de 
políticas públicas para pessoas com o espectro autista e por 
fim, delineará a inclusão da pessoa com deficiência no sistema 
de ensino, no município de Manaus, no estado do Amazonas. 
Pensar na educação especializada é pensar num modelo 
democrático para levar educação às pessoas com espectro 
autista.  

 
2. NOTAS SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA (TEA) 

O Autismo ainda é um desafio para a ciência. 
Transtorno? Síndrome? Funcionamento diversificado do 
cérebro. É revelado em diferentes espectros, do leve ao severo 
e afeta o desenvolvimento infantil. Apresenta prejuízos na 
interação social, atrasos, e nos casos mais graves a ausência 
na fala e a dificuldade de comunicação. Há comportamentos 
rígidos que ensejam birras, em especial, quando não há o 
estabelecimento de rotina. 

Gadia (2004) leciona que Bleuler foi o primeiro a utilizar 
a expressão Autismo, em 1911, na época revelava a perda do 
contato com a realidade. Em 1943, seria a vez de Kanner, que 
após analisar 11 crianças concluiu que o Autismo seria um 
óbice ao contato afetivo. Asperger, em 1944, identificou casos 
com as mesmas características do Autismo, contudo não havia 
prejuízos cognitivos. 

A habilidade cognitiva é para Gadia (2004) um fator 
muito importante. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
acarreta déficits significativos na interação social, que 
interferem na comunicação, há padrões repetitivos de 
comportamento e um feixe reduzido de interesses. 

Segundo Gadia (2004), por afetar o desenvolvimento 
social e cognitivo, o autismo demanda a cooperação entre 
psiquiatras, neurologistas, fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionais, psicólogos e educadores, “não somente para 
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impulsionar o entendimento do TEA e permitir um manejo mais 
adequado desses indivíduos durante toda sua vida, mas 
também para permitir uma visão mais clara do ser social como 
um todo”. 

Bosa (2006) destaca a importância do diagnóstico 
precoce durante os anos pré-escolares, o que não é tarefa fácil, 
dado o desconhecimento sobre o desenvolvimento normal de 
uma criança. A principal dificuldade repousa na distinção entre 
crianças com Autismo e crianças com déficits de aprendizado 
não verbais. 

O desenvolvimento atípico da criança com Autismo é 
afetado em três áreas: comunicação, interação e 
comportamento, a partir dos 3 anos de idade. Bosa (2009), em 
pesquisa sobre a inclusão escolar e o Autismo, concluiu que a 
principal dificuldade é desenvolver a competência social da 
criança com Autismo, contudo há um conjunto de tarefas que 
precisam ser concretizadas. 

A principal delas seria, conforme Bosa (2009), a 
qualificação, o apoio e a valorização do trabalho do docente. A 
educação infantil é o espaço primordial para o desenvolvimento 
das habilidades, não consubstancia uma opção, mas um 
direito. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
não possui em sua base de dados pesquisas acerca da 
quantidade de autistas no Brasil. Paiva Junior (2019) destaca 
um estudo-piloto desenvolvido em 2011, no interior de São 
Paulo, na cidade de Atibaia, que resultou em 1 autista para 367 
crianças. A abrangência territorial da pesquisa se resume a um 
bairro com 20 mil habitantes. 

Paiva Junior (2019) aponta um estudo da Organização 
Mundial de Saúde, subordinado à Organização das Nações 
Unidas, que estimou em todo mundo que 1 em cada 160 
crianças tem Autismo. Estudos epidemiológicos realizados nos 
últimos 50 anos apontam o aumento global do transtorno do 
espectro autista, devido ao aprimoramento do diagnóstico. 

O Autismo é um transtorno invasivo do 
desenvolvimento que provoca uma tríade de prejuízos: 
comunicacionais, interacionais e comportamentais. O 
diagnóstico precoce, aos 3 anos de vida, realizado por 
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intervenções terapêuticas oriundas de uma equipe 
multidisciplinar, composta por psicólogo, neuropediatra, 
pedagogo, fonoaudiólogo, educador físico e terapeuta 
ocupacional, possibilita que a criança retome a linha do 
desenvolvimento típico (PAIVA JUNIOR, 2019). 

O comprometimento do desenvolvimento da criança 
será maior quanto mais severo for o Autismo, o que dificulta a 
retomada da linha do desenvolvimento típico. É imprescindível 
observar a necessidade, independe do grau leve, moderado ou 
severo, de estruturar um ambiente escolar adequado para 
receber a criança (PAIVA JUNIOR, 2019). 

O primeiro ambiente de socialização é a escola. O 
convívio com outras crianças possibilita que criança no TEA 
desenvolva habilidades sociais e a capacidade de adaptação a 
novos ambientes, além daquele em que reside com sua família 
(PAIVA JUNIOR, 2019). 

A rotina de terapias aliada aos afazeres da escola 
propicia a retomada da linha do desenvolvimento típico, e 
dissipa a necessidade dessas crianças futuramente tornarem-
se destinatárias de políticas públicas na área da saúde mental 
(PAIVA JUNIOR, 2019). 

A plasticidade cerebral da criança no TEA dos 3 (três) 
aos 7 (sete) anos de idade é outro fator considerado em defesa 
da inclusão escolar. Nesse período o cérebro está mais 
suscetível a absorver novas experiências e ajustar 
comportamentos. A escola é o ambiente fecundo para este 
intento (PAIVA JUNIOR, 2019). 

O Estado, por força de mandamento constitucional, tem 
por obrigação viabilizar a educação regular ou a especial. É um 
direito fundamental que impõe prestação estatal, 
independentemente de qualquer outra providência legislativa, 
pois os direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata. 

Quando o Estado se omite na concretização da política 
pública, a judicialização é o caminho para a efetividade do 
direito fundamental, objeto da demanda deduzida em juízo. 
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3. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. A URGÊNCIA 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. 

 
A inclusão de crianças no TEA na escola está 

diretamente relacionada com a efetividade dos direitos 
humanos, posto que é merecedora de proteção judicial, e tem 
na mediação, em especial, a possibilidade de concretizar esse 
direito pelo franco diálogo entre as partes. Diálogo que precisa 
ser alicerçado em uma teoria do discurso, para propiciar o 
equilíbrio entre as posições. Este é o objetivo da pesquisa: 
afirmação do direito à inclusão da criança no TEA, por processo 
que garanta a participação das partes, a entrega da prestação 
jurisdicional em um contexto de fundamentação democrática 
com a consequente efetividade da tutela, em termos 
quantitativos, qualitativos e em um tempo cuja duração seja 
razoável. A mediação é um mecanismo vocacionado à 
implementação da cidadania e da concretização do 
fundamento da República Federativa do Brasil, para a 
dignidade da pessoa humana. 

A Convenção Internacional sobre os Direitos da 
Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2009), que ingressou no 
ordenamento jurídico brasileiro com status de norma 
constitucional, estabelece que a deficiência é um conceito em 
evolução que resulta da interação entre pessoas com 
deficiência e as barreiras oriundas das atitudes e do ambiente 
que impedem a plena e efetiva participação delas na sociedade 
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.  

No artigo 24 da mencionada lei, ficou estabelecido o 
direito à educação das pessoas com deficiência, e a 
necessidade de políticas inclusivas: os Estados Partes 
reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. 
Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na 
igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o 
aprendizado ao longo de toda a vida. 

A Constituição da República Federativa do Brasil 
(BRASIL, 1988) estabelece no artigo 208 que é dever do 
Estado garantir a educação da pessoa com deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino. Mantoan (2004) 
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destaca que o atendimento referido no dispositivo 
constitucional deve ser concedido em caráter complementar e 
deve atender às especificidades dos alunos com deficiência. 

Para o cumprimento desse desiderato, não basta, 
embora seja de suma importância, a intervenção judicial 
mediante decisões condenatórias à consecução de políticas 
públicas, é necessária uma reforma de pensamento e 
educação. Morin (2015) pugna por uma reforma de 
pensamento e educação, não apenas no nível da universidade, 
mas desde o ensino fundamental. 

Morin (2011) propôs para a educação do futuro sete 
saberes necessários. No sexto, ao ensinar a compreensão, 
ressaltou a consciência da complexidade humana, que é ao 
mesmo tempo, meio e fim da comunicação humana.  

Bustamante (2017) ao analisar a educação nas 
condições especiais das crianças portadoras de TDAH, na 
perspectiva filosofia da educação e da justiça distributiva, 
constata que o sistema de ensino tradicional é excludente. 
Mesmo quando pretende ser inclusivo acaba excluindo ao 
limitar ou taxar o perfil do grupo de alunos que fazem jus à 
educação especial e ao não considerar as diferentes aptidões 
ou interesses dos alunos em seu processo educacional. É 
preciso mudar essa realidade a partir de políticas públicas e 
ações voltadas para uma educação mais democrática e 
verdadeiramente inclusiva (BUSTAMANTE, 2017). 

O TEA encerra uma complexidade, e como a 
complexidade humana, precisa ser compreendido, demanda 
um esforço maior que a simples tolerância social. 

Rocha (2015) entende que o direito de se reeducar em 
direitos humanos é uma tarefa que dependerá de todas as 
ciências e não apenas do Direito e da Educação. Sem descurar 
de uma ação política contemplando todos os interessados, 
“onde existir um pequeno ser humano a ser escolarizado para 
uma vida digna, uma cidadania plena, de respeito e de 
respeitabilidade, centrada em um ambiente fraterno e de mútuo 
reconhecimento”. 

A implementação de política educacional de inclusão 
de pessoas diagnosticadas no espectro autista exige uma 
gama de prestações específicas, para garantir a matrícula na 
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escola, mas principalmente para promover condições de 
frequência escolar com quantidade e qualidade (ROCHA, 
2015). 

Na audiência de mediação as partes precisam ter 
conhecimento prévio das dificuldades, como a necessidade de 
capacitação de professores, a formação de equipe 
multidisciplinar, salas com recursos especiais, entre outras 
questões sensíveis ao caso (ROCHA, 2015). 

Quando isso não é possível os negócios jurídicos 
processuais possibilitam mais participação das partes na 
construção de decisão que supra as especificidades das 
crianças no espectro autista, com inclusão escolar para o 
desenvolvimento de suas habilidades sociais e pedagógicas 
(ROCHA, 2015). 

A implementação de uma cultura de política pública 
com cooperação das partes e efetividade da prestação sepulta 
a prática jurisprudencial reiterada de condenação da Fazenda 
Pública ao pagamento de multas pelo descumprimento de 
decisões judiciais que determinam prestações de fazer em 
favor da sociedade, protelando o cumprimento da obrigação de 
implementação da política pública (ROCHA, 2015). 

Carnelutti (2010) ilustra a justiça como uma rocha 
localizada no alto de um monte, lugar inacessível ao homem, 
que não é dotado de asas para chegar até ela. Da mesma 
forma é para essas crianças que precisam ser incluídas, mas 
nasceram com limitações que as impedem de frequentar as 
escolas sem suporte adequado. Necessitam do Estado-Juiz 
para lhes dotar de “asas”, fazer valer o princípio da dignidade 
da pessoa humana. 

A condição humana, segundo Arendt (2003) está além 
das condições nas quais a vida foi dada ao homem. Tudo 
relacionado com a vida humana assume caráter de condição 
da existência humana. Sobre estar vivo, Arendt (2017) afirma 
que significa “viver em um mundo que precedeu à própria 
chegada e que sobreviverá à partida”. 

Sarlet (2017) considera ineficaz a multa aplicada aos 
órgãos estatais, além de consubstanciar medida de resistência 
ao cumprimento do comando judicial, a responsabilidade 
econômica é na verdade suportada pelo contribuinte-cidadão. 



 218 

Para aqueles que refutam a intervenção judicial na 
efetivação da política pública, Sarlet (2017) adverte que o ente 
a obrigação de elaborar um plano de ação factível, e se for o 
caso dialogar com os órgãos legislativos, com a finalidade de 
subsidiar a decisão judicial e não mais protelar a 
implementação da política pública vindicada em juízo. 

Pinho e Hill (2017) atribuem a crescente intervenção do 
Judiciário nas políticas a três fatores: esvaziamento do caráter 
essencialmente individualista das demandas ajuizadas, 
aumento da judicialização e amplitude de direitos fundamentais 
dispostos na Constituição da República. 

Na atual quadra do direito processual, Rodrigues e 
Gismondi (2017) defendem a superação do dogma da 
irrelevância da vontade das partes, consequentemente 
despontam o processo civil cooperativo, com a possibilidade de 
delimitação consensual das questões de fato e de direito, 
envolvendo também políticas públicas. 

Arenhart (2017) conclui que o Judiciário brasileiro 
conquistou a maturidade necessária para conduzir um 
processo multipolar, cujos interesses concorrentes sejam 
devidamente representados. Defende que o processo 
estrutural deve ser campo fértil de amplos debates, pois ao 
decidir sobre políticas públicas o Judiciário tem a obrigação de 
salvaguardar um ambiente democrático de participação. 

Segundo FISS (2004) a estrutura estatal é estabelecida 
na Constituição ao criar órgãos e suas atribuições, assim como 
os valores que limitarão essa estrutura. Para a prestação 
jurisdicional, FISS usa o termo adjudicação, confere significado 
aos valores públicos, por envolver um embate ente o Judiciário 
e as burocracias estatais. Entende que a “reforma estrutural 
reconhece o caráter verdadeiramente burocrático do Estado 
moderno, adaptando formas de procedimentos tradicionais 
para a nova realidade social”. 

Em conferência para aclarar o sentido da structural 
injunction, Fiss (2017) leciona: 
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(...) the dispute resolution model of adjudication relies on a story 
that is usually set in a state of nature. Two neighbors are 
quarreling over the boundaries of the property. They reach an 
impasse and then turn to a stranger to resolve the dispute. 
According to this story, the judge is the institutionalization of the 
stranger in the nation state, and adjudication is simply the 
process through which the modern instantiation of the stranger 
exercises his primeval power. 

 
Segundo essa perspectiva progressista, na qual se 

enquadra o processo civil brasileiro, a autoridade do juiz nas 
chamadas decisões estruturais é imprescindível ao 
cumprimento da Constituição, bem como a participação das 
partes em estado permanente de cooperação auxiliará na 
construção de um acordo pela mediação ou na estruturação de 
uma decisão judicial voltada aos reclamos de uma política 
pública efetiva. 

Sanchís (2013) faz uma análise da supremacia 
constitucional: 

 
La supremacia constitucional tiene el mismo fundamento que 
la constitución misma, un principio de eficácia externo al 
próprio sistema que a su vez remite a las prácticas de 
reconocimiento institucional y de los propios ciudadanos (...) 

 
A colaboração é considerada por Mitidiero(2015) como 

modelo e como princípio no processo civil. O processo 
cooperativo, do ponto de vista lógico, “pressupõe o 
reconhecimento do caráter cultural e problemático do Direito, 
reabilitando-se a sua feição lógico-argumentativa”. 

Enquanto princípio processual, a colaboração tem por 
finalidade, destaca Mitidiero (2019), servir de elemento para a 
formação de um processo justo. Ricoeur (2008) verifica que 
para a implementação do processo justo a primeira questão 
que deve ser considerada é a necessidade de vasta 
distribuição de bens na sociedade. Há de se perquirir se 
“existem partilhas desiguais, mais justas, ou menos justas do 
que outras”. 

Reis (2018) defende a construção de consensos em 
conflitos coletivos como instrumento de controle de políticas 
públicas, em sua pesquisa identificou que “resultados mais 
promissores, sob o ponto de vista da efetividade do direito 
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material buscado, mesmo após o acionamento da via judicial, 
foram alcançados mediante a utilização de técnicas 
consensuais de resolução de conflitos”. 

Habermas (2003) apregoa a reconstrução do direito, a 
partir de uma identificação do sistema e dos princípios do 
Estado de Direito. Defende a ampliação das condições de 
reconhecimento por intermédio “do mecanismo de reflexão do 
agir comunicativo”. Entende que dessa forma todo o 
participante introjetará a perspectiva dos outros por meio da 
prática da chamada teoria da argumentação. 

Sobre a teoria do discurso, Habermas (2003) 
preconiza: 

 
Num modelo de discurso mais abstrato, a amarração do 
indivíduo à intersubjetividade de uma estrutura preliminar de 
entendimento possível fica mantida. Ao mesmo tempo, a 
referência a uma comunidade comunicativa virtual, que aponta 
para além do conteúdo tradicional de cada comunidade em 
particular e que é inclusiva de modo ideal, desliga as tomadas 
de posição em termos de sim/não dos participantes do poder 
prejudicial dos jogos de linguagem e das formas de vida (...) 
somente na perspectiva modificada da teoria da democracia é 
possível desativar completamente as dúvidas empiricamente 
motivadas contra um conceito discursivo de política 
deliberativa. 

 
O agir comunicativo revela especial importância na 

aproximação das partes na mediação, e no uso dos negócios 
processuais para a implementação do direito à inclusão 
educacional das crianças no TEA. 

Em 2010 o Conselho Nacional de Justiça editou a 
Resolução n° 125, considerando em especial a necessidade de 
garantir o acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da 
Constituição da República, além de consolidar uma política 
pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos 
mecanismos consensuais de solução de litígios. Destaca a 
conciliação e a mediação, consideradas instrumentos efetivos 
de pacificação social, solução e prevenção de litígios. 

O Código de Processo Civil de 2015 encarta os meios 
de soluções consensuais de conflitos como norma 
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fundamental, recordemos a influência da Resolução nº 125 do 
CNJ, nesse novo momento do direito processual brasileiro. 

Nicácio (2012) afirma que a mediação é uma nova 
forma de administração de conflitos. Destaca que no Brasil a 
mediação tem despertado sentimentos contraditórios, alguns a 
consideram uma nova forma de dizer e administrar a justiça, 
enquanto outros a concebem como uma afronta. 

A mediação, destaca Nicácio (2011), consubstancia 
uma intervenção feita por um terceiro neutro, cujo objetivo é 
facilitar a comunicação entre os que estão em disputa. Orsini e 
Silva (2012) destacam que a utilização da mediação em 
inúmeros setores, judiciais ou não, têm sido frequente 
considerando que a resolução de conflitos pelo sistema judicial 
tradicional nem sempre é adequada e eficaz. 

No que tange à mediação como instrumento de 
efetivação dos direitos humanos e de promoção da cidadania, 
Orsini e Silva (2012) entendem que é necessária a 
compreensão e a ampliação do conceito de mediação, embora 
ratifiquem o Judiciário como importante via de acesso aos 
direitos fundamentais. 

Silva (2013) em estudo que destaca a atuação do 
mediador, o compreende como figura central, responsável por 
conduzir o diálogo entre as partes objetivando a promoção de 
consenso. Orsini e Silva (2016) identificam a pluriparcialidade 
como o novo elemento da mediação que propicia ao mediador 
uma ação vocacionada à promoção do efetivo equilíbrio entre 
as partes, “de modo a fomentar um espaço isonômico e 
amplamente participativo na mediação, que de fato contribua 
para o empoderamento e para a emancipação dos mediados”. 

Macedo (2017) ao refletir sobre a concretização dos 
direitos sociais a partir de uma visão hermenêutica, afirma que 
o orçamento público não deve servir de argumento para obstar 
a concretização do “projeto transformador constitucionalmente 
abraçado”. Acrescenta que a máxima efetividade dos direitos 
sociais será alcançada com a “desobstrução do processo 
hermenêutico de concretização”. 

A mediação judicial no Brasil passa por desafios para 
sua implementação, PINHO (2014) defende a necessidade da 
advocacia colaborativa, para a melhor gestão de conflitos. No 
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caso da mediação judicial, envolvendo a Fazenda Pública 
defende, além do seu cabimento, que deverá haver uma 
mitigação do princípio da confidencialidade, porquanto deve ser 
conferida publicidade ao acordo e seus motivos. 

Orsini e Lara (2015) apontam como um desafio da 
efetivação dos direitos humanos no século XXI, a necessidade 
de conferir às formas consensuais e complementares de 
resolução de conflitos um novo papel na consecução do acesso 
à justiça. Calamandrei (2004) defende que o Direito tem por 
objeto o estabelecimento da ordem em sociedade. Dita ordem 
social deve satisfazer um ideal de justiça. Cappelletti (2002) ao 
tratar do acesso à justiça, aduz que o conceito vem passando 
por modificações, “correspondente a uma mudança equivalente 
no estudo e ensino do processo civil”. É necessário 
compreender que o acesso consubstancia o pilar da moderna 
processualística. 

A utilização dos meios processuais disponíveis no 
Código de Processo Civil para a inclusão de crianças 
diagnosticadas no espectro autista na rede pública de ensino 
no Município de Manaus, além de propiciar a efetivação de 
política pública, garante a construção de uma sociedade 
verdadeiramente plural, sem que a atuação do Judiciário possa 
ser considerada uma violação do princípio da separação de 
poderes. 

Garapon (1996) atesta um poder crescente da justiça 
sobre a vida coletiva, com o juiz se manifestando em inúmeros 
setores da vida social. Considera que é universal a busca da 
justiça, cuja aplicação deve ser feita coletivamente. Ao 
considerar o Juiz como “o último guardião das promessas”, 
Garapon propõe que seja repensado o lócus da justiça em uma 
democracia renovada. O estudo sobre uma democracia 
renovada impõe a leitura sobre o ativismo e a judicialização da 
política. 

Segundo Paula (2011) é preciso conceituar o ativismo 
de forma técnica, nesse momento de transformação do Direito, 
considerando que o termo tem sido utilizado para enjeitar 
decisão com a qual não se concorda. Nesse sentido, Branco 
(2011) destaca que no Brasil a pré-compreensão do ativismo 
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mescla a separação de poderes e o exercício de atribuições do 
Judiciário contrários à ordem constitucional. 

Sampaio Jr. (2011), ao dissertar sobre ativismo judicial, 
refuta a ideia de autoritarismo, conclui que compete ao Juiz 
fundamentar materialmente suas decisões, porquanto a 
hodierna concepção de jurisdição constitucional possibilita a 
análise de questões políticas pelo judiciário. 

É irrefutável que as decisões judiciais vocacionadas a 
implementar políticas públicas dividem opiniões, em especial 
quando está em debate o conceito de ativismo judicial. Coelho 
(2011), buscando ratificar a legitimidade dessas decisões, 
afasta o que considera uma interpretação literal do ativismo 
judicial para ressaltar a inevitável e necessária criatividade do 
intérprete/ aplicador do Direito. 

Brauner (2011), ao analisar o ativismo judicial e a sua 
relevância na tutela da vida, pontua que o ativismo judicial 
consiste em uma “forma intersubjetiva de interpretar a 
Constituição”. Nesse mesmo sentido, Barroso (2011) considera 
o ativismo um “modo específico e proativo de interpretar a 
Constituição”, que acontece em situações de retração do 
Legislativo. 

Conforme destacado nos capítulos antecedentes, o 
novo processo civil, informado predominantemente pelo 
princípio cooperativo, possibilita às partes por meio da 
mediação, a construção de um acordo e o surgimento da 
almejada pacificação social. Sem vencedores e sem 
perdedores. 

O princípio da cooperação aplicado à teoria do agir 
comunicativo de Habermas propicia às partes em conflito a 
articulação de propostas exequíveis e concernentes às 
necessidades postas em juízo. 

Na mediação, método consensual de conflitos há uma 
aproximação das partes sem que para tanto desponte a figura 
de um terceiro com ingerência sobre a vontade das mesmas. 
No que tange à Fazenda Pública, resta saber se os 
representantes se dispõem a entabular o acordo, sem que 
sejam invocadas as defesas de natureza processual 
comumente manejadas, quais sejam, reserva do possível, 



 224 

indisponibilidade do interesse público, pagamento de 
obrigações pela via dos precatórios, entre outras. 

É uma consequência importante, porque a 
judicialização, no caso em análise, ocorre em virtude da 
omissão do Poder Público, quando o conflito está instaurado no 
seio social. As demandas vocacionam para a implementação 
de obrigações de fazer, ou seja, contra o Poder Público serão 
requeridas medidas efetivas para a execução do serviço, sem 
que isso, em um primeiro plano, culmine em obrigação de pagar 
quantia ao Autor. 

Ainda em relação à hipótese da efetivação do princípio 
da cooperação com vistas ao implemento da inclusão da 
criança no TEA, os negócios jurídicos processuais, de igual 
modo, também podem conferir maior efetividade à 
concretização do direito fundamental em análise. 

De acordo com o artigo 190 do Código de Processo 
Civil, as partes podem estimular mudanças no procedimento 
para ajustá-lo às especificidades da causa. Esse ajuste permite 
adaptações ao procedimento que são imprescindíveis para as 
bases de diálogo entres as partes, e juntas poderão 
estabelecer o cronograma para a implementação das medidas 
de inclusão. 

Essas medidas, ilustrativamente, são o levantamento 
da quantidade de crianças no TEA atendidas na rede de ensino 
básica, a criação de equipe multidisciplinar em cada escola, 
com vistas ao diagnóstico precoce, bem como para auxiliar os 
professores na elaboração de um projeto de ação global e 
individual. A capacitação semestral dos professores, salas com 
recursos especiais como bola, material pedagógico 
emborrachado, objetos de estimulação sensorial, adaptação de 
material escolar plastificado, e a instituição legal da figura do 
mediador escolar, entre outras. 

A variável que pode impedir o uso efetivo dos negócios 
jurídicos processuais é a negativa da Fazenda Pública em 
aquiescer a flexibilização procedimental, sob o argumento de 
que as prerrogativas processuais, a exemplo do prazo 
processual em dobro, são irrenunciáveis. 

Outra variável é a insistência da Fazenda Pública em 
não cumprir as determinações judiciais. O objeto da demanda 
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que a priori se esgotava com o cumprimento de uma obrigação 
de fazer, passa a contemplar a execução de multa pela 
desobediência à decisão judicial. 

A pesquisa na jurisprudência do Tribunal de Justiça do 
Amazonas, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal 
Federal é um dado indispensável para a afirmação da hipótese, 
porquanto é necessário implementar, em especial nas causas 
em que a Fazenda Pública é instada a efetivar direitos 
humanos, a cooperação entre as partes e a cultura da paz, algo 
que ainda precisa ser consolidado. 

Desse modo, é possível desenvolver a seguinte 
hipótese: a mediação e os negócios jurídicos são mecanismos 
processuais viáveis para a implementação do direito 
fundamental à educação inclusiva de crianças no transtorno do 
espectro autista pois possibilitam a construção de resultados 
alicerçados na cooperação entre as partes envolvidas no litígio. 

 
4. A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO 
SISTEMA DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE MANAUS. 

De acordo com o Relatório do 2º Ciclo de 
Monitoramento de Metas do Plano Nacional de Educação, 
divulgado em 07 de junho de 2018, pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 
2018), o Amazonas foi considerado o pior Estado no ranking de 
inclusão de pessoas com deficiência na rede básica de ensino. 

O percentual de matrícula de pessoas com deficiência 
na rede básica de ensino era de 90,4%, enquanto o Amazonas 
tinha quase um quarto dos alunos nessa condição fora da sala 
de aula. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019) 
contabilizou em todo o país mais de um milhão de crianças e 
adolescentes com deficiência, de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 
anos. Desse quantitativo, 82,5% frequentavam creche ou 
escola. 

No Amazonas há violações sistemáticas ao direito 
fundamental à educação de pessoas com deficiência, muito 
embora a Convenção Internacional de Proteção às Pessoas 
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, tenham sido 
incorporados ao ordenamento jurídico pátrio desde 2008, com 
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o status de norma constitucional. Assim, foi necessário 
delimitar quem seria e em quais circunstâncias deveria ter sido 
efetivada a inclusão. 

No município de Manaus a base de dados existente é 
a do Centro Municipal de Atenção ao Autista Amigo Ruy que 
durante o ano de 2013, primeiro ano de seu funcionamento, 
recebeu 1.982 autistas tanto na idade infantil quanto na 
adolescência. Foram cadastradas mais de 2.000, no entanto o 
atendimento não comporta todos que dele necessitam. O 
Espaço Municipal atende 1,9 mil crianças e adolescentes com 
Autismo em Manaus (D24AM, 2018).  

Ao considerar a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva (PNEEPEI, 
2008), Queiroz e Guerreiro (2019, p.236), fizeram um 
levantamento desta Política na cidade de Manaus, Amazonas. 
A pesquisa foi realizada por meio de pesquisa de campo em 13 
escolas vinculadas à Secretária Municipal de Educação 
(SEMED) que possuem recursos multifuncionais, com 13 
gestores participantes. Constatou haver 61,5% do sexo 
feminino e 38,5% do sexo masculino, com faixa etária de 41 a 
50 anos de idade, em que cerca de 61,5% atuam na gestão de 
escolas entre quatro e dez anos, e a formação inicial de 53,8% 
dos gestores é em pedagogia. A causa deste perfil foi em 
decorrência da SEMED considerar nas escolas da rede de 
ensino, professores ou pedagogos habilitados na 
administração escolar, inspeção escolar, orientação 
educacional ou gestão escolar. 

Estes gestores possuem um processo de formação 
continuada por meio de pós-graduação latu sensu, nenhum 
com pós-graduação em stricto sensu. Quanto às áreas de 
especialização destes gestores, foi destacada com 47,7% a 
Gestão Educacional, e 76,92% dos gestores com os 11 cursos 
mais citados. Destes, somente 1 tem formação continuada na 
área da Educação Especial, uma especialização em pessoas 
com espectro autista (QUEIROZ e GUERREIRO, 2019, p.236). 

A organização administrativa da educação na cidade 
de Manaus é feita por Distritos, pelo Centro Municipal de 
Educação (CMEI) e o Centro Municipal da Educação de jovens 
Adultos (CEMEJA). A cidade possuía 7 Distritos educacionais, 
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no ano de 2017, 491 unidades educacionais; 14 creches; 112 
CMEI; 364 escolas municipais e 1 CEMEJA. Destas, há 304 
Escolas de Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) para todo o ensino fundamental; 100 escolas 
pelo Centro Municipal de Educação Maternal, 1º e 2º períodos 
e 5 creches, 1º, 2º e 3º períodos, totalizando 409 instituições de 
ensino (QUEIROZ e GUERREIRO, 2019, p.241). 

A SEMED considera em sua política educacional e 
pedagógica de atendimento aos alunos da educação especial, 
conforme a perspectiva da educação inclusiva, o âmbito legal. 
Diferentemente da proposta de aplicação da PNEEPEI (2008), 
há discordância na referida rede de ensino, pois há matriculas 
de alunos em classes especiais e escola especial, o que 
contradiz a política de inclusão, ao se tratar do Direito à 
educação conjunta, sem nenhum tipo de discriminação, além 
disso há a permanência das salas de Recurso (SR), que foram 
revogadas pela anterior Política de Educação Especial, de 
1994 (QUEIROZ e GUERREIRO, 2019, p.246). A rede 
educacional possui 31 salas de Recursos e 46 Salas de 
Recurso Multifuncionais, que não contemplam a ampliação das 
matrículas, e não são apresentadas informações de como os 
estudantes são atendidos nessas salas de recursos 
multifuncionais (QUEIROZ e GUERREIRO, 2019, p.244). 

Portanto, ao se considerar o Atendimento Educacional 
Especializado, há um descompasso das ações dos gestores 
escolares. O Projeto Político Pedagógico desta demanda não 
está claro quanto ao funcionamento e organização de alunos 
em salas de recursos multifuncionais. Pesa neste caso a 
manutenção da Escola Especial, indica que ainda não está 
estabelecida a política de educação inclusiva, considerando 
que os alunos permanecem excluídos do ensino regular. É 
preciso desenvolver o apoio necessário para a inclusão de 
habilidades e potencialidades indispensáveis em possíveis 
escolas inclusivas, efetuar capacitações específicas da 
temática em pauta em toda a equipe técnica, dessa forma não 
restará dúvida da existência de um processo de educação 
inclusiva em andamento (QUEIROZ e GUERREIRO, 2019, 
p.246). 
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Para além da rede pública, a rede privada de educação 
começou a criar escolas especializadas na cidade de Manaus. 
Incialmente a escola especializada em educação com pessoas 
com deficiências foi o Instituto Montessoriano Álvaro Maia, em 
1943, que tinha o apoio do governo para a educação de surdos-
mudos, enquanto a Igreja Católica auxiliava com a promoção 
de cursos voltados à formação de professores na área da 
surdez. O trabalho era realizado com o apoio de doações do 
Mercado Central da cidade. Esta instituição é mantida com 
parceria público-privada (GALVANI e VICENTE, 2019, p. 187-
188). 

Outra instituição criada na cidade de Manaus é a 
Associação de pais e amigos dos Excepcionais (APAE-
MANAUS) criada 1973. Vinculada à APAE nacional, recebe 
todos os benefícios de acordo com o estatuto na condição de 
associação filiada. Começou a funcionar com o 
reconhecimento do Poder Público, pela publicação da 
Resolução n. 102/1994, pelo Conselho Estadual de Educação 
do Amazonas. Em 2019, conforme seu regimento, é uma 
instituição de filantropia, com caráter cultural, assistencial e 
educacional, sem fins lucrativos, com o objetivo de 
potencializar as pessoas com deficiência, e a inclusão desta 
população na sociedade (GALVANI e VICENTE, 2019, p. 189). 

A Associação Pestalozzi, criada em 1978, também é 
uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos e voltada ao 
atendimento de pessoas com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e funcionais. A finalidade desta instituição 
é garantir os direitos de pessoas com deficiências, com 
atendimento especializado e fortalecimento dos vínculos 
familiares. Com o auxílio do governo do estado houve o 
desenvolvimento da interiorização da educação para pessoas 
com deficiências, por meio de convênio que implantou estas 
associações em Boa vista do Ramos, Coari, Manaquiri, Maués, 
Manicoré, Manaus, Nova Olinda do Norte, Parintins e 
Tonantins. No ano de 2019, o Associação Pestalozzi possuía 
150 alunos matriculados com o diagnóstico de Síndrome de 
Down, Autismo, Acidente Vascular Cerebral, Microcefalia, 
Hidrocefalia, Síndrome de Rett, Deficiência Intelectual. Os 
professores foram cedidos pelas Secretarias Municipal e 



 229 

Estadual de Educação em Manaus (GALVANI e VICENTE, 
2019, p. 191). 

A Associação dos deficientes físicos do Amazonas 
(ADEFA), criada em 1980, oferece atendimento global para 
melhorar a qualidade de vida e a inclusão na vida produtiva e 
social das pessoas com deficiências. Em 2007 a instituição foi 
considerada de utilidade pública, mediante a Lei n. 1.162, de 
31 de outubro de 2007. No ano de 2019 possuía 9.750 sócios, 
dos quais 95% estavam abaixo da linha da pobreza. Está 
inserida no Plano Nacional de Qualificações das Pessoas com 
Deficiência, da Secretaria das Pessoas com Deficiência, da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 
por isso possui inserções no SENAI. A grande contribuição 
desta instituição é centrar suas atividades na inserção das 
pessoas com deficiência no mercado (GALVANI e VICENTE, 
2019, p. 192-193). 

Uma instituição de destaque é o Instituto Filippo 
Smaldone, fundado no ano de 1984 através de tratativas 
realizadas entre familiares e a Congregação das Irmãs 
Salesianas dos Sagrados Corações, em Belém, no estado do 
Pará. Sua finalidade é proporcionar, por meio da educação, 
cultura e assistência social a promoção de direitos de crianças 
e adolescentes surdos e com deficiências auditivas. Em sua 
fundação houve a parceira da Arquidiocese de Manaus com o 
governo estadual para a construção do Complexo que iniciou 
suas atividades com 8 alunos matriculados. Em 1994 foi 
reconhecida como uma Escola de Educação Especial pelo 
Conselho Estadual de Educação. Por ser uma instituição sem 
fins lucrativos também recebe benefícios governamentais 
(GALVANI e VICENTE, 2019, p. 193). 

É necessário obter mais informação sobre a criação de 
perfis de escolas de educação especial quando possuírem 
parcerias público-privada. Há na história da educação especial, 
no contexto amazonense e manauara, uma deficiência em 
dados relacionados ao aspecto pedagógico da atuação dessas 
instituições especializadas, bem como diferentes formas de 
encaminhamento das pessoas com deficiência para esses 
serviços especializados (GALVANI e VICENTE, 2019, p. 195). 
Há um profícuo espaço nestas instituições para a promoção do 
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direito à educação para pessoas com deficiência de um modo 
geral. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O termo Autismo foi utilizado pela primeira vez no ano 
de 1943, quando o psiquiatra Leo Kanner publicou o artigo 
intitulado Autistic disturbances of affective contact, produto da 
observação de onze crianças que desde o início da vida não 
apresentavam interesse em estabelecer contato afetivo, mas 
na permanência em isolamento. 

O transtorno do espectro autista apresenta variadas 
formas, quando leve é possível que na idade adulta o indivíduo 
possa realizar tarefas de forma independente. O que não 
ocorrerá na forma severa, quando necessitará da presença de 
um cuidador constantemente.  

No presente capítulo, dentre as tantas necessidades 
que devem ser avaliadas para a afirmação de direitos da 
pessoa com Autismo, optou-se por trabalhar com o direito à 
educação da criança com Autismo. Pois o Autismo afeta o 
desenvolvimento infantil, demanda ações engendradas de uma 
equipe de profissionais com psicólogo, fonoaudiólogo, 
pedagogo, e educador físico que habilitem a participação na 
vida escolar. 

Para efeito de promoção de políticas, com a força da 
Convenção Internacional de Proteção à Pessoa com 
Deficiência, no Brasil foi aprovada a Lei nº 12.764, para colocar 
o Autismo no rol das doenças consideradas como deficiência. 

A partir da aprovação da referida lei federal o 
contingente de pessoas represadas em busca de políticas 
públicas passou a contar com a legislação doméstica. Houve a 
criação de centros habilitados para a oferta de terapias, e a 
possibilidade de recebimento de benefícios, como o de 
prestação continuada (BPC), que passaram a ser pagos às 
famílias de pessoas com Autismo que preenchessem os 
requisitos legais. 

Em Manaus, o Centro de Atenção ao Autista foi criado 
para absorver a demanda de crianças diagnosticadas no 
espectro que necessitam do atendimento de uma equipe 
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multidisciplinar para desenvolver as habilidades de 
comunicação, interação social e fala.  

O mencionado serviço municipal não tem a função de 
substituir o papel da escola, local no qual a criança além de 
aprender as primeiras letras, recebe lições de convívio social e 
firma os primeiros laços de afeto com pessoas fora do seio 
familiar. 

Há em Manaus pessoas jurídicas de direito privado, 
tais como Instituto Autismo, Mãos Unidas pelo Autismo, AGIR, 
entre outras, dedicadas a propiciar tratamento e capacitar 
profissionais, ofertando cursos ministrados por profissionais 
locais e de outros estados da Federação. 

A afirmação do direito à educação da pessoa com 
espectro autista por meio da efetividade de políticas públicas, 
na cidade de Manaus, ocorre pela união de instituições 
governamentais, laicas ou religiosas, com as famílias TEA num 
processo contínuo de criação e manutenção das escolas com 
o objetivo de educar. 

O direito à educação da pessoa diagnosticada no 
espectro autista não é uma concessão estatal, não se resume 
a mero direito deficitário dependente de concretização. A 
pessoa com Autismo precisa de suporte para a sua inclusão na 
escola. Não é a criança com Autismo que deve se adaptar à 
rotina escolar. É a escola que tem a obrigação legal, moral e 
ética de tornar o ambiente uma oportunidade para o 
desenvolvimento dela. É imprescindível a existência de uma 
ética do cuidado, que deve ser observada pelo Poder Público e 
pelos particulares. 
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Resumo 
Este capítulo aborda uma revisão bibliográfica acerca da 
inclusão social das pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), a partir da articulação entre a legislação 
brasileira e a perspectiva histórico-cultural de Lev Semyonovich 
Vygotsky sobre a inclusão social de pessoas com deficiência. 
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Será discutido o estado de saúde e suas implicações no âmbito 
jurídico e social. Trata-se de uma análise legal, jurisprudencial, 
de artigos e conclusões científicas sobre os desafios e os 
avanços do Transtorno do Espectro do Autismo. O trabalho 
divide-se em: inclusão Social, políticas públicas e educação 
inclusiva em prol da pessoa com Espectro do Autismo; o 
princípio da igualdade e a evolução dos direitos das pessoas 
com deficiência na legislação brasileira; Transtorno do 
Espectro Autista nas decisões do Supremo Tribunal Federal, 
STF. 
 
Palavras- chave: Inclusão social; Transtorno do Espectro 
Autista; STF; Jurisprudencial; Análise; Pessoa com Deficiência; 
Igualdade; Lei. 
 
Abstract: 
This chapter refers to a literature review on the social inclusion 
of people with Autism Spectrum Disorder (ASD), based on the 
articulation between Brazilian legislation and the historical-
cultural perspective of Lev Semyonovich Vygotsky on the social 
inclusion of people with disabilities. This chapter will discuss not 
only the state of health itself, but also its implications in the legal 
and social spheres. It is an analysis of legal, jurisprudential, 
articles and scientific conclusions on the challenges and 
advances on Autism Spectrum Disorder. Thus, the work is 
divided into: (i) Social Inclusion, Public Policies and Inclusive 
Education in favor of the Person with Autism Spectrum; (ii) 
Principle of equality and the evolution of the rights of people with 
disabilities in the Brazilian legislation (iii) Autism Spectrum 
Disorder in the decisions of the Supreme Court - STF. 
 
Keywords: Social inclusion; Autistic Spectrum Disorder; STF; 
Case Law; Analysis; Person with Disability; Equality. 
 
Resumen  
Este capítulo se refiere a una revisión de la literatura sobre la 
inclusión social de las personas con Trastornos del Espectro 
Autista (TEA), basada en la articulación entre la legislación 
brasileña y la perspectiva histórico-cultural de Lev 
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Semyonovich Vygotsky sobre la inclusión social de las 
personas con discapacidad. En este capítulo se analizará no 
sólo el estado de salud en sí mismo, sino también sus 
implicaciones en las esferas jurídica y social. Se trata de un 
análisis de los artículos y conclusiones jurídicas, 
jurisprudenciales y científicas sobre los desafíos y avances en 
materia de trastornos del espectro autista. Así, la obra se divide 
en: i) Inclusión social, políticas públicas y educación inclusiva a 
favor de la persona con espectro de autismo; ii) Principio de 
igualdad y evolución de los derechos de las personas con 
discapacidad en la legislación brasileña; iii) Trastorno del 
espectro de Autismo en las decisiones del Tribunal Supremo - 
STF. 
 
Palabras clave: Inclusión social; Trastorno del espectro 
autista; STF; Jurisprudencia; Análisis; Persona con 
discapacidad; Igualdad; Ley. 
 
Introdução         

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um tema 
significativo para a sociedade, principalmente, para as ciências 
da saúde e para as ciências humanas, que investigam sua 
etiologia, desenvolvimento e prognóstico, bem como seus 
desdobramentos no contexto social, a fim de promover uma 
melhor qualidade de vida e bem-estar às pessoas com TEA e 
aos seus responsáveis e familiares. 

Do ponto de vista jurídico, existem diversas resoluções 
e leis próprias sobre o assunto. No Brasil, a lei 12.764 de 2012 
cuida da Política Nacional de Proteção dos Direitos dos 
Autistas. Delimitou diretrizes tanto para a compreensão do que 
é o Autismo como para a aplicação das medidas definidas. 

De acordo com a Organização Pan-Americana de 
Saúde (OPAS) foi comprovado que 1 em cada 160 crianças tem 
o Transtorno do Espectro Autista (TEA) em todo o mundo51. 
Legalmente, o TEA é caracterizado como uma deficiência 

 
51 Disponível em:< https://www.paho.org/bra/index.php?Itemid=1098>. Acesso 
em 26.04.2020. 
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duradoura e clara, principalmente na fala e nas relações 
sociais, revelada por deformidade delimitada de comunicação 
vocal e não vocal, na interação em sociedade, e decadência 
em progredir e preservar relações adequadas ao seu nível de 
crescimento, dependendo do grau do espectro. 

A pessoa com TEA possui arquétipos restritos de 
conduta, predileções e tarefas percebidos em atividades 
motoras ou vocais padronizadas ou por maneiras sensoriais 
singulares. Há extrema conexão com rotinas e padrões de 
atitudes, vontades determinadas e regulares52. 

Segundo a OPAS "pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista são muitas vezes sujeitas ao estigma e à 
discriminação, incluindo menores oportunidades de acesso à 
saúde, educação, engajamento e participação em suas 
comunidades” (Grifo nosso). 

É possível perceber que as oportunidades voltadas às 
pessoas com TEA, comparativamente com os sujeitos que não 
possuem desenvolvimento atípico, são menores. Por esse 
motivo, em 2014, a OMS em assembleia com mais de 60 
países aprovou uma resolução a favor do Autismo, a Resolução 
da OMS sobre Transtorno do Espectro Autista (WHA67.8). 

A referida resolução53, em inglês “Comprehensive and 
coordinated efforts for the administration of Autism disability 
spectrum" e em português “Compreensivos e coordenados 
esforços para a administração dos espectros de desabilidades 
do Autismo”, prescreve alguns requisitos básicos para todos os 

 
52 § 1º Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do 
espectro autista aquela que possui uma síndrome clínica caracterizada na 
forma dos seguintes incisos I ou II:I - deficiência persistente e clinicamente 
significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por 
deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação 
social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter 
relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;  II - padrões restritivos 
e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por 
comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos 
sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de 
comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. 
53https://www.who.int/mental_health/maternalchild/WHA67.8_resolution_autis
m.pdf 
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países que assinaram o acordo e implementam as políticas 
públicas descritas no documento para favorecer indivíduos com 
TEA. 

Segundo a OMS e seus parceiros, a necessidade de 
aumentar a capacidade dos países de difundir a saúde e o bem-
estar de todas as pessoas autistas aconteceria através das 
seguintes ações: contribuir para ampliar as discussões 
internacionais sobre o tema, orientar os países assinantes na 
criação das políticas públicas e contribuir para a construção de 
estratégias eficazes na avaliação de tratamentos do TEA54. 
         Dessa forma, este capítulo procura identificar a inclusão 
social, as políticas públicas e a educação inclusiva em prol da 
pessoa com Espectro Autista, a aplicação do princípio da 
igualdade e a evolução dos direitos das pessoas com 
deficiência na legislação brasileira e o Transtorno do Espectro 
Autista nas decisões do Supremo Tribunal Federal, STF. 

Primeiramente serão explicitadas questões acerca da 
inclusão social, das políticas públicas e da educação inclusiva 
que favorecem a pessoa com Transtorno do Espectro do 
Autismo. Posteriormente será discutida a importância do 
princípio da igualdade no tratamento da temática da deficiência 
e como ocorreu o progresso dos direitos das pessoas com 
deficiência no âmbito internacional e no ordenamento pátrio. 
Finalmente será efetuada uma breve análise do sistema 
jurisprudencial do Supremo acerca das decisões referentes ao 
Transtorno do Espectro Autista no Brasil.  

 
 

 
54  OMS e seus parceiros reconhecem a necessidade de fortalecer as 
capacidades dos países para promover a saúde e o bem-estar de todas as 
pessoas com TEA. Os esforços concentram-se em: Contribuir para o reforço 
do compromisso dos governos e ampliação da discussão (advocacy) 
internacional sobre o autismo; Fornecer orientação sobre a criação de políticas 
e planos de ação que abordem o TEA dentro do quadro mais amplo de saúde 
mental e incapacidades; Contribuir para o desenvolvimento de evidências 
sobre estratégias eficazes e aplicáveis para a avaliação e tratamento de TEA e 
outros problemas de desenvolvimento.  
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A INCLUSÃO SOCIAL, AS POLÍTICAS PÚBLICAS E A 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA FAVORECENDO A PESSOA COM 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 
 Nas sociedades contemporâneas, as discussões e 
debates sobre a inclusão social são recorrentes, pois a 
preocupação e a necessidade de responsabilidade social em 
prol dos direitos humanos e da valorização da diversidade 
humana são fortalecidas desde a década de 60 (PAULINO; 
COUTINHO; COSTA, 2018). 
 Os movimentos sociais da década de 60 
impulsionaram a luta no combate à discriminação contra as 
pessoas com deficiência, de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, com reivindicações em favor da inclusão social 
(PAULINO; COUTINHO; COSTA, 2018). 
 No Brasil, o movimento de inclusão das pessoas com 
deficiência alcançou destaque a partir da promulgação da 
Constituição Federal de 1988, e recentemente avançou com a 
publicação da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que institui 
a Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146, 2015). A 
conquista da redução das desigualdades, que paulatinamente 
ganha notoriedade, advém de lutas e conquistas de leis que 
incluem e prestigiam grupos que historicamente foram e ainda 
são, de certa forma, excluídos da sociedade.  
 Cabe destacar que as pessoas com deficiência foram 
perseguidas e torturadas durante a Idade Antiga e a Idade 
Média, eram consideradas empecilhos para a sobrevivência da 
sociedade, bem como seres castigados por forças divinas, ou 
possuídas por espíritos malignos (CARDOSO et al, 2014).   
 A partir dos séculos XV e XVI, no início da era 
renascentista, o Antropocentrismo se destacou, baseado no 
Racionalismo e no Experimentalismo, para investigar 
conhecimentos acerca do ser humano. O auge do 
Renascimento possibilitou o início da conquista dos direitos e 
deveres das pessoas com deficiência, a partir do 
reconhecimento dos valores humanistas, primeiramente 
através da criação de leis assistencialistas, como as leis de 
arrecadação, com fins beneficentes para prestar auxílio aos 
deficientes (CARDOSO et al, 2014).   
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Em meados do século XVIII e início do século XIX, o 
conhecimento experimental possibilitou o investimento em 
pesquisas e investigações direcionadas para a cura de 
algumas patologias, porém os cuidados destinados aos 
deficientes foram concentrados apenas nas instituições totais, 
como hospitais, orfanatos, dentre outras que acolhiam pessoas 
com deficiência. Entretanto, essas pessoas não eram 
consideradas autônomas e dignas de uma vida plena, as 
internações eram mantidas, inclusive sob o regime de clausura 
(CARDOSO et al, 2014).   
            Na década de 60 a forma de tratamento começou a 
receber críticas por tais condições. Diante disso, a partir dos 
resultados das lutas pelos direitos e reconhecimento das 
pessoas com deficiência, algumas leis foram instituídas desde 
a década de 60, aprimoradas e atualizadas no decorrer do 
tempo. 
 No Brasil, o ano de 1978 marca o início dos 
movimentos pelos direitos dos pacientes psiquiátricos. No ano 
de 1989, o Projeto de Lei do deputado Paulo Delgado começa 
a tramitar no Congresso Nacional, iniciando a luta da Reforma 
Psiquiátrica nos poderes legislativos e normativos, ao propor 
no projeto de lei a regulamentação dos direitos da pessoa com 
transtornos mentais e o apoio à extinção progressiva dos 
manicômios no Brasil. A partir do ano de 1992 foram aprovadas 
“em vários estados brasileiros as primeiras leis que determinam 
a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede 
integrada de atenção à saúde mental” (BRASIL, 2005, p.9). 
Somente no ano de 2001, após 12 anos de tramitação no 
Congresso Nacional, a Lei Paulo Delgado foi sancionada, Lei 
Federal 10.216 (BRASIL, 2005). 
 Nessa direção, é importante salientar que a inclusão 
social foi efetivamente visibilizada pela Declaração de 
Salamanca, proferida na Conferência Mundial sobre 
Necessidades de Educação Especial, realizada na cidade de 
Salamanca, Espanha, em 1994. Esse documento, pertencente 
às Organizações das Nações Unidas (ONU) é um marco 
histórico que norteia as políticas de integração em benefício de 
práticas inclusivas, objetivando discussões acerca de 
princípios, políticas e práticas das necessidades educativas 
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especiais (UNESCO, 1994). A Declaração de Salamanca 
(1994), demanda que:  
 

 
os Estados assegurem que a educação de pessoas com 
deficiências seja parte integrante do sistema educacional. 
Notando com satisfação um incremento no envolvimento de 
governos, grupos de advocacia, comunidades e pais, e em 
particular de organizações de pessoas com deficiências, na 
busca pela melhoria do acesso à educação para a maioria 
daquelas cujas necessidades especiais ainda se encontram 
desprovidas (BRASIL, 2014). 

 
           Dessa forma, no que tange ao Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), a inclusão social das pessoas com tal condição 
genética, ocorre principalmente pela educação inclusiva, que 
por sua vez remete-se:  
 

ao paradigma educacional fundamentado na concepção de 
direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como 
valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de 
equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas 
da produção da exclusão dentro e fora da escola. (BRASIL, 
2008, p. 1) 

 
         A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9.394/96 
considera que a educação especial pode atuar em prol da 
educação inclusiva, porém não integra os indivíduos à 
sociedade como a educação inclusiva, pois pode ser aplicada 
fora do contexto regular. Dessa forma, a educação especial 
proporciona auxílio ao ensino regular, disponibilizando recursos 
adicionais a quem necessita.  
       Nesse aspecto, as pessoas com o Transtorno do Espectro 
do Autismo, em muitos casos, necessitam de suporte adicional 
para aprender conteúdos educativos e socializar, pois seu 
quadro clínico é caracterizado, principalmente, pelas limitações 
na socialização e na comunicação. É necessário o apoio da 
educação especial, articulada ao ensino regular para gerar a 
educação inclusiva. Desse modo, Mello (2007) destaca que o 
Autismo é um transtorno:  
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(...) que consiste em uma tríade de dificuldades, bem como a 
dificuldade de comunicação, caracterizada pela dificuldade em 
utilizar com sentido todos os aspectos da comunicação verbal 
e não verbal. Isto inclui gestos, expressões faciais, linguagem 
corporal, ritmo e modulação na linguagem verbal. Dificuldade 
de sociabilização, este é o ponto crucial no Autismo, e o mais 
fácil de gerar falsas interpretações. Significa a dificuldade em 
relacionar-se com os outros, a incapacidade de compartilhar 
sentimentos, gostos e emoções e a dificuldade na 
discriminação entre diferentes pessoas. Dificuldade no uso da 
imaginação, se caracteriza por rigidez e inflexibilidade e se 
estende às várias áreas do pensamento, linguagem e 
comportamento da criança. Isto pode ser exemplificado por 
comportamentos obsessivos e ritualísticos, compreensão 
literal da linguagem, falta de aceitação das mudanças e 
dificuldades em processos criativos. (pp. 15-16). 

 
           Nessa perspectiva, a complexidade de sintomas que 
caracterizam o Autismo pode reduzir o autista às suas 
limitações, dificultando a visibilidade de suas potencialidades e 
as possibilidades de desenvolvimento.  
             No entanto, Vygotsky (1997) destaca que a deficiência 
não pode determinar a trajetória de vida da pessoa, mas o 
trabalho no desenvolvimento de suas potencialidades pode 
auxiliar a modificar suas limitações. O autor enfatiza o potencial 
transformador da educação, principalmente no âmbito escolar, 
pois as experiências proporcionadas no espaço escolar serão 
responsáveis por grande parte de seu desenvolvimento. 
            Vygotsky (1997) defende a educação inclusiva da 
pessoa com deficiência. O autor compreende que a educação 
possibilita que os sujeitos protagonizem suas próprias vidas, 
por meio da apropriação de conhecimentos que os tornam 
ativos para transformar o meio.  
          A oportunidade de interação social é o alicerce para o 
desenvolvimento. A convivência compartilhada na escola entre 
o autista e as pessoas com desenvolvimento típico, a partir da 
inclusão da pessoa com TEA no ensino regular,  pode 
favorecer o seu desenvolvimento e o das demais pessoas, pois 
estas últimas podem aprender com as diferenças, além de 
compartilhar seus ensinamentos, oferecendo às pessoas com 
TEA modelos de interação social (CAMARGO; BOSA, 2009). 
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            Vygotsky (2008) afirma que na escola o indivíduo se 
apropria do que percebe e se visualiza no ambiente, depois 
ressignifica e manifesta em suas ações ou falas o que 
compreendeu. O autor destaca os processos de mediação e 
internalização, sendo a mediação “o processo de intervenção 
de um elemento intermediário numa relação; a relação deixa, 
então, de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento” 
(OLIVEIRA, 2002, p. 26). Tal elemento pode ser caracterizado 
por instrumentos, signos, pessoas etc. Facilitam a 
internalização do que acontece nas interações sociais. 
           O autor desenvolveu um conceito chamado Zona de 
Desenvolvimento Proximal (ZDP), sobre a distância entre os 
conhecimentos já adquiridos e os que podem ser 
desenvolvidos a partir da mediação das interações sociais 
(VYGOTSKY, 2008). 
            A escola, a família e os demais responsáveis pela 
pessoa com TEA são os principais mediadores para que os 
autistas possam aprender conteúdos e interagir socialmente de 
forma satisfatória, na medida do possível. É imprescindível que 
os mediadores, principalmente a família e os professores, 
tenham conhecimento do uso de técnicas e métodos que 
facilitem o desenvolvimento da pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (VYGOTSKY, 2008). 
       Existem diferentes métodos e tecnologias a favor do 
desenvolvimento do autista. No Brasil, alguns métodos são 
frequentemente utilizados, como o TEACCH, PECS, 
SONRISE, LIVOX e o modelo ABA.  

O Treatmentand Education of Autistic andrelated 
Communicattion handicapped Children (TEACCH) foi 
desenvolvido no início de 1970 pelo Dr. Eric Schopler e 
colaboradores, na Universidade da Carolina do Norte (EUA). O 
TEACCH objetiva o desenvolvimento da pessoa com TEA para 
que consiga ter autonomia a partir da mediação de profissionais 
capacitados para estimulá-la corretamente. Os serviços do 
TEACCH oferecem desde avaliações psicológicas e 
diagnóstico até a capacitação da família e dos profissionais 
(MELLO, 2007). 

Outro método é o PECS, sistema de comunicação por 
troca de figuras, desenvolvido para ajudar pessoas com TEA 
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auxiliando também pessoas com outros distúrbios de 
desenvolvimento. O PECS proporciona a aquisição de 
habilidades de comunicação, a fim de fortalecer a comunicação 
da pessoa com TEA, facilitando a expressão da linguagem. No 
entanto, é preciso que o indivíduo não tenha 
comprometimentos visuais e possua mínima coordenação 
motora (MELLO, 2007).  

Há o programa Livox, um sistema de comunicação 
alternativa para tablets, com a finalidade de facilitar a 
comunicação de pessoas que possuem dificuldades no falar. O 
Livox oferece a conversão de textos em voz, a partir de sons 
naturais e símbolos personalizados. O programa foi 
desenvolvido no Brasil por Carlos Pereira, e atualmente é 
considerado como o primeiro sistema de comunicação 
alternativa em língua portuguesa (MELLO, 2007).  

No entanto, existem programas que não são um 
conjunto de técnicas e estratégias, como o Son Rise, que 
possui uma abordagem relacional, promovendo participações 
espontâneas nas relações interpessoais, valorizando os estilos 
de interação. Foi elaborado e desenvolvido pelo casal Barry e 
Samahria Kaufman, no início dos anos 70 para trabalhar o 
desenvolvimento de seu filho, diagnosticado com TEA 
(MELLO,2007).   

Há também os materiais pedagógicos Montessorianos 
e Waldorf, que permitem atividades de exploração sensorial, 
estimulando o raciocínio. É possível desenvolver atividades a 
partir do concreto, possibilitando que o mediador reconheça os 
esquemas mentais dos sujeitos e promova o desenvolvimento 
cognitivo. Os materiais Montessorianos e Waldorf permitem a 
exploração de texturas, formas, encaixes, tamanhos etc. 
(BATISTA, 2008). 

Por fim, há o modelo de Análise Comportamental 
Aplicada (ABA) que consiste na aplicação de métodos de 
análise do comportamento e de dados científicos para modificar 
comportamentos. O modelo envolve o ensino da linguagem, 
promove o desenvolvimento cognitivo e social, e trabalha 
competências ensinadas de forma hierarquizada e estruturada. 
Nesse aspecto, o modelo realiza observações e avaliações, em 
termos de frequência, intensidade e duração do 
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comportamento do indivíduo, a fim de potencializar a 
aprendizagem e a autonomia (MELLO,2007). 

É necessário que ao incluir socialmente uma pessoa 
com TEA, a partir da educação inclusiva, o processo seja 
planejado considerando as necessidades de cada indivíduo de 
forma singular. Para a educação ser inclusiva precisa de 
suporte adicional para os que necessitam de recursos 
pedagógicos diferenciados, para promover a equidade de 
oportunidades. Tem de seguir a direção contrária dos que 
apenas integram as pessoas com tais condições genéticas, 
sem adaptar os ambientes e os currículos escolares, é preciso 
facilitar o desenvolvimento dos indivíduos com 
desenvolvimento atípico (SANTOS et al, 2014).  

Para que o indivíduo com TEA possa ser reconhecido 
como cidadão e não como uma pessoa especial, é necessário 
que a realização da educação inclusiva seja efetiva e 
contemple as singularidades e complexidades que todos 
possuem. Ademais, para que o processo de inclusão aconteça 
na íntegra, é imprescindível conhecer as leis e políticas 
públicas que amparam as pessoas com deficiência, bem como 
as pessoas com o Transtorno do Espectro Autista. 

As políticas públicas atualmente, no âmbito do SUS, 
das Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família, e das 
Equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, constituem as 
equipes de Atenção Básica, que promovem as ações para a 
identificação precoce do Transtorno do Espectro Autista. No 
âmbito da atenção especializada, destacam-se os Centros 
Especializados em Reabilitação (CER), que realizam parte da 
atenção ambulatorial especializada em reabilitação, com o 
diagnóstico e o tratamento, bem como a estimulação precoce. 
Todos os estados do país possuem CER, habilitados pelo 
Ministério da Saúde para a prestação de atendimento em 
reabilitação (BRASIL, 2015). 

Existe a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que 
presta atendimento para pessoas com sofrimento ou transtorno 
mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, 
álcool e outras drogas. O CAPS é o serviço especializado da 
RAPS que atua na atenção psicossocial, apoiando as situações 
graves e assistindo o processo de diagnóstico (BRASIL, 2015). 
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 No entanto, muitas dificuldades são apontadas pelos 
profissionais de saúde que trabalham no CAPS, há dissenso 
sobre a prestação de serviço que envolve o tratamento de 
diagnósticos das deficiências que se distinguem dos 
transtornos mentais. O diagnóstico de alguma outra deficiência, 
em muitos casos, é considerado empecilho na compreensão do 
adoecimento psíquico. O CAPS encaminha os pacientes com 
tais diagnósticos para outras instituições, por não ter 
capacitação para atendê-los (SURJUS; CAMPOS, 2013). 

Há as Organizações da Sociedade Civil (OSC), que 
desenvolvem projetos sociais com finalidade pública, 
possibilitando a atenção integral às pessoas com TEA e seus 
familiares, assim como a Associação de Amigos do Autista de 
São Paulo (AMA), a primeira associação de pais e amigos da 
pessoa com Autismo no Brasil, fundada em 1983. E a 
Associação Brasileira de Autismo (ABRA), com sede e foro em 
Brasília-DF, que reúne as Associações de Pais e Amigos de 
Autistas a fim de integrar, coordenar e representar as entidades 
voltadas para a atenção das pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista, em nível nacional e internacional.  

Os cuidados à pessoa com Transtorno do Espectro do 
Autismo necessitam de redes de apoio ancoradas na atuação 
multiprofissional e interdisciplinar, pois o transtorno precisa de 
atenção no atendimento de suas diversas facetas. Dessa 
forma, a atuação de diferentes profissionais especializados é 
essencial, bem como de psicólogos, médicos neurologistas, 
fonoaudiólogos e outros.  

É de suma importância que os profissionais de saúde 
ao tratarem das pessoas com TEA sigam os pressupostos da 
clínica ampliada, considerando a partir de diferentes 
perspectivas os processos de saúde e doença amplamente, 
compreendendo suas complexidades e singularidades. Deve 
considerar o ser humano em sua totalidade, além de seu 
diagnóstico, garantindo a integralidade, que assegura aos 
indivíduos o atendimento de qualidade (NEVES et al, 2019).   

É preciso que os profissionais prezem pelo diálogo e 
responsabilização de seus pacientes e equipe multiprofissional, 
pois os resultados mais efetivos ocorrem quando a equipe 
trabalha em conjunto, cooperando nas discussões sobre os 
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desafios e potencialidades do tratamento, do desenvolvimento 
do diagnóstico, das definições de metas e de outros aspectos 
que envolvem o processo de cuidados com a saúde (NEVES et 
al, 2019).  

O modelo biopsicossocial é de suma importância, pois 
compreende os aspectos sociais, físicos e psicológicos do ser 
humano, preza pela comunicação efetiva dos pacientes e da 
equipe multiprofissional (CAMARGO, 2017).  

Se antes a deficiência esteve enquadrada numa 
concepção estritamente médica, associada exclusivamente à 
doença, atualmente seu conceito vai além, através da adoção 
de um modelo social que desconstrói o desprezo pelo corpo 
deficiente, e proporciona a compreensão da deficiência como a 
manifestação da diversidade (DINIZ, 2007). 

Hoje o conceito é considerado amplo e complexo, 
denuncia uma estrutura social que imprime obstáculos e oprime 
a pessoa com deficiência. Considerando e acatando 
reivindicações de parentes que encontravam dificuldades para 
obter atendimento educacional especializado e benefícios 
assistenciais, a lei federal n.º 12.764/12 instituiu 
expressamente em seu art.1º, §2º, que para todos os efeitos 
legais, a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é 
considerada pessoa com deficiência (ASSEMBLEIA et al, 
2017). 
 
O PRINCÍPIO DA IGUALDADE E A EVOLUÇÃO DOS 
DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA 
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

A concepção social do conceito de deficiência passou 
a dialogar intimamente com o princípio jurídico da igualdade, 
além de corroborar com o dever do Estado, da família e da 
sociedade de mitigar as barreiras sociais que acometem as 
pessoas com deficiência e prejudicam seu exercício cidadão, e 
o reconhecimento de sua dignidade como pessoa humana 
(MARTINS, 2017). 

A superação do conceito formal de igualdade 
influenciou a implantação desse paradigma social. Não basta a 
observância das mesmas condições para todos enquanto 
houver pessoas em situação desigual. É necessário 
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estabelecer compensações, ações afirmativas, baseadas no 
princípio da igualdade material. 

A prioridade legalmente garantida ao diagnosticado 
com o Transtorno do Espectro Autista não se opõe ao 
humanista e constitucional princípio da igualdade, mas cria 
ferramentas para sua concretização, proporcionando 
tratamento igualitário aos iguais e diferenciado aos diferentes. 

Para a efetivação da inclusão e da justiça social, a 
sociedade democrática precisa amparar cada indivíduo de 
acordo com o que necessita, para concretizar o respeito à 
dignidade e a efetivação de seus direitos fundamentais de 
forma igualitária (MARTINS, 2017).  

No âmbito internacional, os direitos das pessoas com 
deficiência começaram a ganhar relevância no período inicial 
de internacionalização dos direitos humanos, no fim da 
Segunda Guerra Mundial, o que culminou num conjunto de 
demandas focadas na reintegração de civis e soldados 
mutilados e que adquiriram deficiências (LIMA, PINTO e 
PEREIRA, 2011). Restaram fortalecidas as discussões sobre 
direitos humanos, dignidade e igualdade, o que resultou na 
conhecida Declaração Universal dos Direitos Humanos da 
ONU, em 1948.  

Desde então, diversos diplomas visando a proteção 
das pessoas com deficiência passaram a viger em âmbito 
internacional, entre outros, a Declaração dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência em 1975, a Convenção 
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Pessoas com Deficiência em 1999, a 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência em 2006 e a Convenção de Marraquexe em 2015, 
estes dois últimos incorporados ao ordenamento jurídico 
brasileiro com força de emenda constitucional (ASSEMBLEIA 
et al, 2017). 

É importante salientar que a partir da Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
os países signatários puderam contar com um alicerce para a 
edificação de suas políticas sociais, conforme ensinam DINIZ, 
BARBOSA e SANTOS (2009, p.73): 
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“A importância da Convenção está em ser um documento 
normativo de referência para a proteção dos direitos das 
pessoas com deficiência em vários países do mundo. Em todos 
os países signatários, a Convenção é tomada como base para 
a construção das políticas sociais, no que se refere à 
identificação tanto do sujeito da proteção social como dos 
direitos a serem garantidos.” 

 
O Brasil representa a vanguarda no amparo à pessoa 

com deficiência. Nosso ordenamento jurídico incorporou os 
mandamentos do Direito Internacional sobre o tema. 

Em âmbito nacional, a Constituição Federal cumpre 
papel fundamental neste projeto humanitário, representa 
importante avanço na busca de qualidade de vida e inclusão 
social das pessoas com deficiência. A previsão expressa dos 
princípios da Dignidade da Pessoa Humana em seu art. 1, 
inciso I e da Igualdade em seu art. 5, caput formaram o pilar da 
atual legislação protetiva (BRASIL, 1988).  

A Dignidade da Pessoa Humana é um princípio matriz 
que orienta todo o ordenamento jurídico, por ser o núcleo 
essencial do constitucionalismo moderno. 

O princípio da igualdade, urge ressaltar, alcança muito 
além do seu aspecto formal expresso no supramencionado 
caput, verbis “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza (...)” (BRASIL, 1988), prevendo, por 
exemplo, a erradicação da pobreza e da marginalização como 
um de seus objetivos fundamentais. 

A Constituição Federal de 1988 também estabeleceu 
normas específicas sobre a pessoa com deficiência que se 
aplicam à pessoa com TEA. São elas: a) a proteção ao 
trabalhador com deficiência, proibindo qualquer discriminação 
no tocante ao salário e à sua admissão, no art. 7º, XXXI, e à 
reserva de vagas para cargos e empregos públicos, prevista no 
art. 37, VIII; b) no art. 23, II, a competência comum da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar 
da saúde e assistência pública, da proteção e da garantia das 
pessoas com deficiência; c) a competência concorrente da 
União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre a 
proteção e a integração da pessoa com deficiência no art. 24, 
XIV; d) habilitação e reabilitação para promoção da sua 
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integração à vida comunitária e benefício previdenciário do 
deficiente, no art. 203, IV e V; e) em âmbito educacional, 
determinando, no art. 208, III, atendimento especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino; f) o amparo à 
criança e ao adolescente com deficiência, com criação de 
programas de prevenção e atendimento especializado, 
conforme art. 227, §1º, II; e g) a garantia à acessibilidade 
universal através da eliminação das barreiras arquitetônicas, 
adaptação de logradouros públicos, edifícios e veículos de 
transporte coletivo, como dita o art. 227, §2º (BRASIL, 1988). 

Atendendo aos preceitos constitucionais, diversos 
diplomas infraconstitucionais foram promulgados para 
preencher o arcabouço de proteção jurídica à pessoa com 
deficiência em geral e consequentemente ao autista. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, 
traz alguns dispositivos de amparo à criança e ao adolescente 
com deficiência. A lei 8.899/1994 concede passe livre às 
pessoas com deficiência no sistema de transporte coletivo 
interestadual. A lei 9.394/96, além de conferir proteção em 
âmbito educacional, estabelece um capítulo específico sobre a 
educação especial. A lei 10.048/00, determina o atendimento 
prioritário à pessoa com deficiência. A lei nº 10.098/00 
prescreve regras para a promoção da acessibilidade das 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O 
estatuto do Idoso (lei 10.741/03), traz dispositivos sobre o 
atendimento especial aos idosos que possuam alguma 
deficiência. 

Antiga, porém ainda vigente, a lei 7.853/89 era a 
principal lei brasileira de amparo à pessoa com deficiência, 
antes da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência em 2015, por trazer proteção jurídica em diversos 
âmbitos como o da saúde, da educação, da tutela penal e até 
da tutela coletiva. 

Merece destaque o referido Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, instituído pela Lei nº 13.146/2015, que consolidou 
o modelo social de deficiência na legislação ordinária, 
corroborando com o paradigma introduzido no ordenamento 
brasileiro pela já referida Convenção da ONU sobre os Direitos 
da Pessoa com Deficiência. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.853-1989?OpenDocument
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A relevância da aludida Lei é notável, pois além de 
implementar novos institutos na seara da concepção de 
deficiência, acessibilidade, avaliação psicossocial e 
capacidade legal, interferiu nos dispositivos de inúmeros 
diplomas legais, como o Código de Processo Civil, Código 
Eleitoral, Estatuto da Cidade, CLT, Código do Consumidor, e 
inclusive no Código Civil, que teve de ser alterado para se 
adaptar às novas visões trazidas pela Convenção à nova Lei. 

O tema Capacidade foi totalmente reestruturado no 
ordenamento jurídico brasileiro em razão das novas 
disposições presentes na lei, e pelo entendimento do legislador 
de que a associação às hipóteses de deficiências como causas 
incapacitantes carregava cunho pejorativo. É uma honrosa 
homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

A fim de arrematar a importância do tratamento legal 
ao tema em comento, cumpre citar o entendimento de Mazzilli 
(2002, p.4):  

 
“Tem sido, pois, escopo da lei procurar compensar a situação 
de quem sofra alguma limitação, de qualquer natureza, 
conferindo-lhe maior proteção jurídica. Entretanto, como bem 
acentuou Anacleto de Oliveira Faria, “faz-se mister esclarecer 
o conceito de igualdade, para que sua aplicação possa cada 
vez se tornar mais efetiva, impedindo-se não só as distorções 
como as falsas reivindicações em nome do referido princípio”. 
Ora, no que diz respeito às pessoas com deficiência de 
qualquer natureza, o objetivo da lei é semelhante, quando 
procura compensar aquele que suporta um tipo de limitação 
física ou psíquica, ou de qualquer outra natureza, ao conferir-
lhe maior proteção jurídica”.  

 
O presente ensaio não poderia deixar de mencionar a 

Lei Federal n.º 12.764/12 (Lei Berenice Piana), que instituiu a 
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista. Seu intuito é definir regras 
especiais protetivas às pessoas com TEA, já que estas 
representam uma parcela expressiva da população brasileira 
(ASSEMBLEIA et al, 2017). 

A Lei Berenice Piana, não só reconheceu o autista 
como pessoa com deficiência, como trouxe diversas garantias 
como a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do 
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Espectro do Autismo (Ciptea), que assegura atenção integral, 
pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso 
aos serviços públicos e privados, principalmente nos campos 
da saúde, educação e assistência social. 

O diploma marcou a história da luta por direitos das 
pessoas com TEA de forma que essa inclusão no campo das 
deficiências viabiliza pelo menos em aspecto legal, o acesso a 
direitos previstos no ordenamento já existente para pessoas 
com deficiência no Brasil, como benefícios financeiros, 
educação em escolas regulares, ingresso no mercado de 
trabalho, entre outros direitos básicos (OLIVEIRA et al, 2017). 

No campo jurídico, as pessoas com deficiência em 
termos gerais, ganharam robusta proteção legal no Brasil nos 
últimos anos. Ao conquistarem seu espaço na sociedade, 
conforme os ensinamentos de Rifiotis (2007), deslocou-se o 
centro dos debates dos direitos dos sujeitos para os sujeitos de 
direitos.  

Esse movimento gera o fortalecimento do grupo e, da 
mesma forma, os diplomas aqui mencionados, sem dúvidas, 
têm capacidade para revolucionar as questões neles regidas. 
É imprescindível a viabilização de sua adequada aplicação por 
juristas e operadores do Direito.  
 
O AUTISMO NAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, UMA BREVE ANÁLISE JURISPRUDENCIAL. 

O Transtorno do Espectro do Autismo está cada vez 
mais presente nas Ações Judiciais do Brasil. Somente no 
sistema jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal- STF55 
hoje há um total de: 3 acórdãos, 41 decisões monocráticas e 1 
informativo56 sobre o Autismo. Há decisões favoráveis e 
desfavoráveis.  

 
55 Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp > Acesso em 
01.05.2020 
56Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28AU
TISMO%29&base=baseInformativo&url=http://tinyurl.com/y2acbacc> Acesso 
em 01.05.2020.  
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Positivamente, o cotejo analítico oferece uma linha 
mais favorável ao Autismo no Supremo. De maneira 
proeminente, o posicionamento segue a linha de direitos 
fundamentais constitucionais preestabelecidos na Carta 
Magna. Ainda assim, existem alguns impasses opostos, quase 
sempre relacionados à emblemáticas financeiras que impedem 
a eficácia dos direitos fundamentais na prática. 

Se de um lado há casos em que o estado precisaria 
participar financeiramente para acompanhar a lei, de outro 
surgem demandas particulares de pais, mães e representantes 
requerendo pensões alimentícias, acompanhamento dos filhos 
na escola ou em casa, ou casos de necessidade de inserção 
da criança com Autismo no programa de transporte público 
especializado, etc. 

Em breve análise, há um panorama muito sólido de 
decisões judiciais que consubstanciam o atual cenário jurídico 
do Autismo no Brasil, demonstrado pelas diferentes decisões e 
pela preponderância em determinados casos. 

Além disso, tanto o poder público quanto o particular 
provocam uma necessidade de resposta de todos os poderes 
sobre o tema. Especialmente ao judiciário, demandando 
ativismo judicial. Isto demonstra como o assunto é 
preponderante para a sociedade. 

Analisando os casos concretos, entre os casos 
favoráveis destacam-se: PPE 806-DF, em que um homem 
extraditado de Portugal solicitou ao governo brasileiro prisão 
domiciliar, pois é pai de duas crianças dependentes de sua 
presença, e uma delas é possui o Transtorno do Espectro do 
Autismo. Neste caso foi emitido alvará de soltura para que o pai 
ficasse com as crianças. 

Outro destaque é o ARE 952499-ES, no qual uma 
criança com TEA provocou a própria morte lançando um cabo 
à uma rede elétrica, a decisão foi favorável por não ser possível 
a análise fática probatória dos autos, portanto, manteve-se o 
entendimento de que os responsáveis pela rede elétrica foram 
negligentes, tendo então a culpa concorrente com o pai no 
caso; O ARE 1035969-SP, também é um caso de 
impossibilidade de reexame fático-probatório em que a decisão 
em favor do autista foi homenageada; O ARE 906716-PE, caso 
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em que a mãe pede sua remoção para cuidar do filho. O direito 
familiar prevaleceu sob o direito administrativo, portanto, foi 
privilegiada a decisão em favor da mãe de filho autista que é 
servidora pública. 

Mais casos favoráveis são o ARE 875333-RS, ARE 
876442-SP, ARE 819973-SP, RE 563216-SP, RE 906716-PE, 
o ARE RE 1170652-SC, entre outros. 

Dentre as decisões desfavoráveis está a ADI 578657. 
Na referida, o requerente, governador do Estado de Santa 
Catarina, solicitou que fosse suspensa a lei em prol da 
obrigatoriedade de contratação de um 2º professor nas salas 
de aula em escolas de educação básica em SC pois o custo 
para a contratação de todos os segundos professores ficaria 
em mais de 40 milhões de reais. A lei estadual de número 
17.143 de 2017 foi declarada inconstitucional pois, segundo o 
relator, a lei era de iniciativa do governador e não da 
Assembleia Legislativa.   

Mais um caso desfavorável está relacionado com a vida 
financeira da família de um autista que teve a pensão herdada 
de seu avô suspensa por ter atingido a maioridade. Apesar de 
possuir TEA, entendeu-se que a família da pessoa com TEA 
teria condições de cuidar dele, é o MS 28540-DF. 

Além dos casos em que a tecnicidade impossibilitou um 
parecer favorável, decisões em grande maioria cuidam de 

 
57 O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional a lei de Santa 
Catarina que exige a presença de um segundo professor em sala de aula nas 
escolas públicas estaduais de educação básica quando houver aluno com 
deficiência ou com alguns tipos de transtornos. Em sessão virtual, o Plenário, 
por maioria, confirmou a medida liminar deferida pelo ministro Alexandre de 
Moraes na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5786 e invalidou a Lei 
estadual 17.143/2017. A lei, de autoria da Assembleia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina (Alesc), além de exigir a presença do segundo professor, trata 
de diversos outros aspectos relativos a esses docentes (atribuições, 
contratação, capacitação, lotação, carga horária etc.). Segundo o relator, no 
entanto, cabe somente ao governador a iniciativa de propor leis que disponham 
sobre servidores públicos, “a despeito do louvável propósito de promoção do 
ensino inclusivo e de tutela, em escolas públicas catarinenses, de alunos com 
deficiência”. Ficaram vencidos os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Celso 
de Mello. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=318570> 
Acesso em 01.05.2020. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=318570
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benefícios ou de situações em que a atuação administrativa do 
Estado deve ser mais presente. 

Os acórdãos encontrados são: o ARE 1170733 de São 
Paulo de 2019, a ADI 5357 MC-Ref/ DF - DISTRITO FEDERAL 
e seus Embargos58 de Declaração. As decisões são diversas, 
contudo, 4 delas tratam sobre a mesma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade a ADI 5357 (todos pedidos de ingresso 
como amicus curiae na ADI). 

O informativo de número 817 possui como título “A 
Convenção Internacional - Direitos da Pessoa com Deficiência 
- Dignidade Humana - Ensino Inclusivo (Transcrições)” também 
descreve as razões da referida Ação Direta de 
Inconstitucionalidade e suas discussões pertinentes.  

 
58 Quinta-feira, 09 de junho de 2016 Escolas particulares devem cumprir 

obrigações do Estatuto da Pessoa com Deficiência, decide STF O Plenário 
do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão nesta quinta-feira (9), julgou 
constitucionais as normas do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 
13.146/2015) que estabelecem a obrigatoriedade de as escolas privadas 
promoverem a inserção de pessoas com deficiência no ensino regular e prover 
as medidas de adaptação necessárias sem que ônus financeiro seja repassado 
às mensalidades, anuidades e matrículas. A decisão majoritária foi tomada no 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5357 e seguiu o voto 
do relator, ministro Edson Fachin. Ao votar pela improcedência da ação, o 
relator salientou que o estatuto reflete o compromisso ético de acolhimento e 
pluralidade democrática adotados pela Constituição Federal ao exigir que não 
apenas as escolas públicas, mas também as particulares, devem pautar sua 
atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades do direito 
fundamental à educação. “O ensino privado não deve privar os estudantes – 
com e sem deficiência – da construção diária de uma sociedade inclusiva e 
acolhedora, transmudando-se em verdadeiro local de exclusão, ao arrepio da 
ordem constitucional vigente”, afirmou. A ADI 5357 foi ajuizada pela 
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen) para 
questionar a constitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 28 e caput do 
artigo 30 da Lei 13.146/2015. Segundo a entidade, as normas representam 
violação de diversos dispositivos constitucionais, entre eles o artigo 208, inciso 
III, que prevê como dever do Estado o atendimento educacional aos 
deficientes. A Confenen alega ainda que os dispositivos estabelecem medidas 
de alto custo para as escolas privadas, o que levaria ao encerramento das 
atividades de muitas delas. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=318570 > 
Acesso em 01.05.2020.  
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Adentrando na requisitada ADI 5357, foi um pedido da 
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino 
(CONFENEN), sob a alegação de afronta aos artigos 5º, caput, 
incisos XXII, XXIII, LIV, 170, incisos II e III, 205, 206, caput, 
incisos II e III, 208, caput, inciso III, 209, 227, caput, § 1º, inciso 
II, todos da Constituição da República.  Segundo o relatório da 
ação, a inconstitucionalidade é relativa à obrigação no 
oferecimento de auxílio educacional moldado e inclusivo às 
pessoas com deficiência em escolas privadas. 

Segundo a CONFENEN, a lei 13.146 de 2015 
determina um valor elevado para que as medidas sejam 
implementadas em favor das pessoas com TEA e isso levaria 
as escolas ao encerramento de suas atividades. 

O entendimento majoritário foi de que a norma é 
constitucional e está de acordo com o reflexo ético de 
acolhimento e pluralidade democrática para que as escolas 
particulares se adaptem às necessidades de pessoas com 
qualquer deficiência.  

Na decisão, o relator Ministro Edson Fachin afirmou 
que “O ensino privado não deve privar os estudantes, com e 
sem deficiência, da construção diária de uma sociedade 
inclusiva e acolhedora, transmudando-se em verdadeiro local 
de exclusão, ao arrepio da ordem constitucional vigente”. Ou 
seja, há um entendimento no Supremo, em maioria, pela 
adaptação de escolas em favor da saúde de crianças e adultos 
com TEA.  

As famílias brasileiras precisam do apoio público na 
criação dos seus filhos e no acesso gratuito à educação, 
transporte, entre outras facilidades.  

O Autismo é um assunto sério e deve ser tratado 
criteriosamente. A análise aprofundada das decisões do 
Supremo sobre o Transtorno do Espectro do Autismo é 
essencial para compreender o panorama jurídico brasileiro em 
face dos pedidos das pessoas com TEA.  

Apesar da conexão com o STF ser mais favorável do 
que desfavorável, por enquanto ainda há muito a avançar no 
que concerne à eficácia constitucional merecida e pretendida 
por todos os brasileiros. 
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Considerações Finais 
  A inserção social através da educação inclusiva 

ocorre quando o planejamento e as estratégias pedagógicas 
contemplam as especificidades dos indivíduos, sem rótulos, 
possibilitando que todos possam juntos construir suas 
identidades a partir das interações sociais.  

    Para a pessoa com Transtorno de Espectro do 
Autismo, a educação é inclusiva quando busca desenvolver 
suas habilidades cognitivas, sociais e comunicacionais, 
objetivando abrandar suas limitações e promover a autonomia 
e o protagonismo para conviver em comunidade. 

   Vygotsky (2011) e Voltolini (2008) compreendem que 
a deficiência é interseccionada pelo contexto social, no qual 
está frequentemente relacionada a um juízo de valor 
comparativo, em que é dirigido às pessoas com deficiência o 
atributo de defeito. No entanto, é função da sociedade ser 
sensível e compreender as pessoas com deficiência como 
sujeitos que possuem direitos, e que mesmo com limitações, 
conseguem socializar, são capazes de aprender, ainda que seu 
desenvolvimento seja diferenciado das demais pessoas. 
Vygotsky (2011) destaca que "(...) onde não é possível avançar 
no desenvolvimento orgânico, abre-se um caminho sem limites 
para o desenvolvimento cultural” (p. 869). 

A inclusão social deve possibilitar uma sociedade em 
que os direitos de todos sejam respeitados, pois é essencial 
respeitar a dignidade, as diferenças e a igualdade de 
oportunidades, a fim de que toda pessoa com deficiência 
usufrua de seus direitos e da liberdade, para a participação 
plena na sociedade (SEKKEL; CASCO, 2008). 

Em termos legais, o ordenamento brasileiro, que antes 
carecia de proteção às pessoas com deficiência, 
principalmente ao autista, hoje é rico em garantias para seus 
destinatários. 

A vasta gama de direitos básicos assegurados 
legalmente, no entanto, não é suficiente para suprir as 
necessidades das pessoas com TEA. Mesmo com proteção 
internacional e nacional que abarque as pessoas com Autismo, 
legalmente estabelecida, o trabalho político legiferante pode 
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ser considerado em vão se os diplomas sobre o tema não forem 
devidamente aplicados. 

Portanto, é papel dos juristas e operadores de direito 
conhecer e proporcionar a correta aplicação e interpretação de 
leis que garantem direitos às pessoas com deficiência. Da 
mesma forma, cabe não só a estas pessoas, seus familiares e 
ativistas, como à sociedade em geral, a fiscalização e busca do 
devido cumprimento dessas normas. 

A análise das decisões do Supremo mostra que a 
constituição é respeitada. Entretanto, em algumas situações, o 
impasse passa a não ser mais jurídico, mas sim do Poder 
Executivo. 
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CAPÍTULO 14:  
 

AUTISMO: A COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL NO 
AUTISMO59 

 
AUTISM: COMMUNICATION AND SOCIAL INTERACTION IN 

AUTISM 
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Resumo 
O tema deste capítulo é <Autismo: a comunicação e interação 
social no Autismo>. Investigou-se neste trabalho como se dá a 
comunicação e o intercâmbio nas relações sociais entre 
indivíduos com Transtorno do Espectro Autista e seus 
interlocutores. A compreensão inicial dos autores era a de que 
o indivíduo com TEA possui capacidades que transcendem a 
comunicação verbal, e que esta é formada por códigos 
específicos que, quando identificados, facilitam o processo de 
criação de vínculos do portador de TEA com os demais. O 
objetivo da pesquisa foi investigar sobre como se dá 
comunicação nas relações entre indivíduos com TEA e os seus 
circundantes. O debruçar-se sobre este assunto é necessário 
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devido a expor informações  relevantes sobre o autismo que é 
um transtorno relativamente comum e difícil de lidar, entre 
outras razões pela dificuldade de acesso ao “mundo” do autista, 
ao seu “idioma” Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 
realizada à luz de artigos publicados nos últimos cinco anos. A 
plataforma utilizada foi o Google Acadêmico.  O trabalho traz 
conclusões que apontam para um estudo que tem feito 
significativos avanços, mas ainda requer maior 
aprofundamento em relação aos seus resultados efetivos. 
 
Palavras-chave: Autista. Comunicação. Transtorno.  Espectro. 
Perturbação.  
 
Abstract 
The theme of this chapter is <Autism: communication and social 
interaction in Autism>. It was investigated in this work how the 
communication and the interchange in the social relations 
between individuals with Autism Spectrum Disorder and their 
interlocutors occurs. The authors' initial understanding was that 
the individual with ASD has abilities that transcend verbal 
communication, and that it is formed by specific codes that, 
when identified, facilitate the process of creating bonds between 
ASD and others. The objective of the research was to 
investigate how communication occurs in the relationships 
between individuals with ASD and their surroundings. 
Addressing this issue is necessary due to exposing relevant 
information about autism, which is a relatively common disorder 
and difficult to deal with, among other prayers for the difficulty 
in accessing the “world” of the autistic person, his “language”. 
bibliographic research carried out in the light of articles 
published in the last five years. The platform used was Google 
Scholar. The work brings conclusions that point to a study that 
has made significant advances, but still requires further study in 
relation to its effective results. 
 
Keywords: Autistic. Communication. Disorder. Spectrum. 
Disturbance.  
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Resumen 
El tema de este capítulo es <Autismo: comunicación e 
interacción social en el autismo>. En este trabajo se investigó 
cómo se produce la comunicación y el intercambio en las 
relaciones sociales entre las personas con trastorno del 
espectro autista y sus interlocutores. La comprensión inicial de 
los autores fue que el individuo con TEA tiene habilidades que 
trascienden la comunicación verbal, y que esto está formado 
por códigos específicos que, cuando se identifican, facilitan el 
proceso de crear vínculos entre TEA y otros. El objetivo de la 
investigación fue investigar cómo se produce la comunicación 
en las relaciones entre las personas con TEA y sus 
alrededores. Abordar este problema es necesario debido a la 
exposición de información relevante sobre el autismo, que es 
un trastorno relativamente común y difícil de manejar, entre 
otras oraciones por la dificultad de acceder al "mundo" de la 
persona autista, su "idioma". Investigación bibliográfica 
realizada a la luz de los artículos publicados en los últimos cinco 
años. La plataforma utilizada fue Google Scholar. El trabajo trae 
conclusiones que apuntan a un estudio que ha logrado avances 
significativos, pero que aún requiere más estudio en relación 
con sus resultados efectivos. 
 
Palabras clave: Autista. Comunicación. Trastorno. Espectro. 
Alteración. 
 
Introdução 

Uma pergunta tradicionalmente conhecida, feita pelos 
pais, após o nascimento de um filho, é: “É normal”?  “É 
perfeito”? E estes dois termos guardam uma similitude em seu 
significado no que concerne ao contexto desta(s) pergunta(s). 
Dentre as excludentes de uma resposta positiva a este 
questionamento estaria o autismo, ou numa conceituação mais 
atualizada, o transtorno do espectro autista (TEA). 

Este transtorno é caracterizado pelo DSM-V, pela 
presença de “Déficits persistentes na comunicação social e na 
interação social em múltiplos contextos...” dentre as diversas 
outras características relativas a este transtorno estão as 
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alterações na capacidade cognitiva, intelectual, etc. relativas ao 
Desenvolvimento do indivíduo. 

Este capítulo se propõe a ponderar acerca de  como se 
dá a comunicação e a interação social entre crianças com TEA 
e seus interlocutores. Os sinais e códigos específicos 
expressos nesta modalidade são uma forma de comunicação 
eficaz?  

Bialer (2017) ao analisar relatos da mãe de Jessy, que 
era uma adolescente com TEA, afirmou que a garota possuía 
uma linguagem nativa e estrangeira. No entanto, ela tentava 
organizar em seu pensamento, uma forma de expressão que 
se traduzisse em níveis da linguagem compartilhada. 

Um entendimento que se pode ter frente à questão 
proposta é de que é plausível a existência deste tipo de 
comunicação em indivíduos com TEA. De fato, parece existir 
uma forma bem peculiar e individualizada de interação com os 
demais, sem um padrão ou protocolo universal.  

Reis (2016) assevera que crianças com TEA possuem 
formas pré-simbólicas, não convencionais, como meio de 
comunicação. Essas formas envolvem movimentos globais do 
corpo, gritos e manipulação. 

Em razão da propositura da temática e o auxílio 
encontrado nas avaliações dos autores supramencionados, a 
pesquisa prosseguiu com o intuito de investigar como se dá 
este processo de comunicação do autista com as demais 
pessoas, mesmo em casos severos. Pretendeu-se, então, 
analisar como a comunicação se codifica na relação entre o 
indivíduo autista e seus convivas.  

Borges (2017) Verifica que não são as sensações 
oriundas dos pequenos gestos, mas sim o que a experiência 
globalizada que remete ao significado existente nesta que 
edifica todo processo de interação entre os envolvidos no 
certame deste estudo que se manifestam como sinais do 
aludido processo interacional. 

A comunicação é o artifício básico de troca de 
informações entre indivíduos. Significa que uma mensagem 
comunicada se tornará comum entre os seus interagentes e 
isso fará com que seja uma prática das relações humanas 
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importante para o desenvolvimento da personalidade individual 
bem como do perfil coletivo (Santos et al. 2018) 

Esta obra se propõe a apresentar informações que 
podem auxiliar no esclarecimento do processo de  
comunicação junto a profissionais de saúde no atendimento a 
indivíduos com TEA; objetiva proporcionar melhor 
compreensão sobre o autismo e desmistificar, em certo nível, a 
possível ideia de limitação do TEA no que concerne a sua 
“incapacidade comunicativa”. Dados de 2014 do  Center for 
Diseases Control and Prevention (CDC) apontaram que entre 
crianças com 8 anos de idade nos Estados Unidos, existe uma 
incidência de 16,8 por 1.000 (uma em 59) com autismo. Além 
disso, meninos são quatro vezes mais propensos que meninas 
de serem diagnosticados com TEA (De Campos, 2019). O que 
faz com que o tema mereça bastante atenção, por se tratar de 
uma incidência elevada. 

O instrumental utilizado como referencial teórico desta 
pesquisa foram artigos científicos publicados nos últimos cinco 
anos, disponíveis na plataforma Google Acadêmico, visando-
se ter uma amostra documental mais atualizada. Buscou-se 
não utilizar dissertações de Mestrado, Teses de Doutorado, 
Trabalhos de Conclusão de Curso, Resumos em que o artigo 
original não foi identificado e outros documentos que não se 
enquadrassem nos critérios ou que não estivessem 
devidamente publicados em bases científicas. Optou-se por 
uma pesquisa qualitativa, na qual fossem tratados os dados 
obtidos por meio da pesquisa bibliográfica, considerando os 
aspectos relevantes levantados na temática suscitada. Foram 
escolhidos 15 artigos extraídos da busca realizada pelo exame 
orientado pelos termos: “autista”, “comunicação”, “transtorno”, 
espectro” e “perturbação”.  
 
Desenvolvimento Autismo: a comunicação no Autismo 
severo, reflexões sobre o relato de uma mãe 

Como já foi dito, o autismo é caracterizado por 
apresentar diversos prejuízos em níveis de comunicação e 
interação social, além de alguns padrões refletidos em diversos 
comportamentos, atividades e interesses. O DSM-5 atualizou a 
taxonomia do autismo, trazendo uma nova denominação de 
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Transtorno do Espectro Autista (TEA) englobando nela as 
síndromes de Asperger, de Rett e autismo. A nova 
classificação, se apresenta como uma fonte mais assegurada 
e cientificamente embasada para aplicação em pesquisa e em 
prática clínica (ARAUJO, 2014, 70).  

Pereira (2018) diz que dentre os sintomas 
apresentados por crianças autistas, os quocientes de 
linguagem e de inteligência são os melhores para indicar 
passagem de um grau mais severo, para um menos austero. 
Nisto, os maiores prejuízos para caracterizar a gradação da 
severidade deste transtorno se dão pela incapacidade do 
indivíduo para se relacionar com as demais pessoas de forma 
empática. As definições relativas à interação social mais graves 
são: interação social limitada, em que os indivíduos 
demonstram interações unidirecionais, buscando atender suas 
próprias necessidades e tratando seus interlocutores como 
“ferramentas” para atender a um fim próprio (tendo preferência 
por realizar brincadeiras solitárias); e interação socialmente 
inconsciente: indiferente, sem interesse, apresentando aversão 
às interações e com brincadeiras solitárias (PEREIRA, 2018, 
7).  

Este autor divide a comunicação em: sistema 
linguístico gramatical: comunicação espontânea com 
comportamento minimalista; sistema linguístico idiossincrático: 
o indivíduo tem necessidade de ser abordado para apresentar 
resposta e faz uso incorreto de pronomes, além de possuir 
frases construídas de forma ilógica;  limitação de linguagem: 
comunicação utilizada apenas para satisfazer as próprias 
necessidades; e sem sistema algum de linguagem: onde o 
indivíduo possui acentuada tendência para não comunicação. 

As expressões dos sintomas vistos na comunicação 
estão sendo expostas na ordem da menos para a mais grave. 
Por se mostrarem de forma bastante mosaica, os sintomas 
necessitam de observação aprofundada. Podendo ser possível 
atribuir classificação de acordo com os graus de severidade em 
que se apresentam.  

Segundo Schmidt (2017) o fato de as características do 
TEA apresentarem-se de maneira muito heterogênea, podendo 
vir desde uma forma discreta (a ponto de passarem 
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desapercebidas nos olhares de pessoas que desconhecem os 
sintomas) até uma ausência total de interesse em estabelecer 
interação social - em parte ocasionada pelas dificuldades de 
comunicação, vai fornecendo uma dimensão da diversidade 
destes transtornos. Em relação ao contato visual e a linguagem 
corporal, as crianças com autismo direcionam-se menos pelo 
olhar ao interlocutor (se comparadas a outras crianças sem 
autismo). Em casos mais severos, observa-se aparentemente 
uma ausência de interesse legítimo por pessoas, isto podendo 
ser interpretado como um comportamento de esquiva ou 
afastamento, gerado por conta das dificuldades em interagir.  

O referido autor ainda declara que a conversação no 
autismo apresenta déficit em fluência e qualidade, pois existe 
uma redução no interesse em compartilhar afetos e emoções. 
Em virtude de apresentar este déficit, o repertório social torna-
se minimizado, diminuindo, por conseguinte, as trocas 
interativas. A dificuldade de entendimento da comunicação 
pode estar associada a um atraso apresentado pela criança na 
integração entre a comunicação verbal e não verbal. O sujeito 
autista pode até relatar uma história ou fato, porém sem 
esboçar expressões faciais ou gestos (Schmidt, 2017, 223, 
224).  

Para melhor entendimento e investigação do processo 
da comunicação no autismo, é preciso entender quais os 
parâmetros para estabelecer a comunicação. Esta corresponde 
a um processo básico de prática para a construção das 
relações humanas.  

Se uma pessoa transmitir uma mensagem e ela não for 
recebida, então a comunicação não se efetivou. (Santos, 2016). 
A competência para o envio de uma mensagem feita pela 
criança com TEA inclui os seguintes fatores: 1 - uso do de 
gestos e sons vocais junto com o contato físico; 2 - quando 
orientada para outra pessoa, a criança tem que ter a 
necessidade de desenvolver atenção conjunta; 3 - coordenar 
atenção entre objetos e pessoas; e 4 -  partilhar e interpretar 
afetos (REIS, 2018, 327).  

Com relação a aquisição da linguagem, segundo o 
autor, existe uma extensa variedade de padrões de aquisição 
por parte do TEA. Uma quantidade substancial dessas 
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crianças, começam a falar tarde e de forma lenta. Nos primeiros 
anos de vida, se utilizada a referência a crianças com 
desenvolvimento típico, as que manifestam TEA respondem 
menos quando a mãe as chama pelo nome. Também podem 
apresentar um atraso na aquisição da linguagem se 
comparadas a outras crianças sem o quadro. Outro fator 
importante, é que mesmo após adquirir algumas palavras, a 
criança apresenta uma “regressão da linguagem”. Este quadro 
se apresenta em um processo que a criança para de aprender 
novas palavras e deixa de usar as que já aprendeu (Reis, 2018, 
329). 

Assim, quando essa regressão se apresenta, a criança 
tende a adotar comportamento ainda mais retraído.  Porém, a 
instalação deste processo pode se dar de diferentes maneiras, 
refletidas no comportamento da criança que poderá esboçar 
momentos de maior ou menor interação.  

Jamarim (2019) diz que a comunicação pode se 
manifestar de forma verbal e não verbal. Sendo a primeira 
utilizada por meio de mensagens escritas, faladas e também 
por meio de sons e palavras. A linguagem não verbal, por sua 
vez, é comunicada, em grande parte das vezes, de modo 
inconsciente e por meio da linguagem corporal, toque, olhar, 
gestos e expressões faciais, transmitindo sentimentos e 
intenções. Então, a comunicação não verbal se refere a todas 
as mensagens não verbalizadas. Corresponde a cerca de 60% 
a 90% do que é expresso na relação interpessoal. 

Deve-se notar que o processo de comunicação, possui 
diversos fatores que são necessários. Suas classificações 
abrem espaços para ampliação de entendimentos. Pois na 
comunicação não verbal, por exemplo, os olhos representam 
melhores tradutores que os ouvidos. No processo de 
construção da comunicação verbal, a voz e o ouvido são 
essenciais.  

Souza (2017) diz que falar não é tido como um 
processo natural, é usado como forma de comunicação e de 
construção de laços. Porém o autor atribui como condicionante 
relevante para que isso aconteça, o fato de o indivíduo receber 
de outra pessoa, um lugar de significância. Esta dinâmica é 
exposta na forma de uma voz externa que responda ao seu 
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“grito” e lhe garanta significação. Após isso, o sujeito deve 
desligar-se desta, para usar a sua própria voz. Partindo da 
convocação da voz do outro, o bebê pode posteriormente 
expressar-se em primeira pessoa. 

O autor continua, acrescentando que, o que é 
transmitido pela voz da mãe, é denominado de “pulsão 
invocante”. Isso faz com que o bebê, até então estando no 
papel de “invocado”, passe a assumir o papel de “invocante” e 
a expressar-se em primeira pessoa. Todavia, o bebê, ao 
desenvolver autismo, olharia para a mãe e se sentiria 
convocado apenas quando ela produzisse um som específico. 
Isto faria com que o infante se identificasse como objeto de 
gozo da mãe, entrando para o circuito da “pulsão invocante”. A 
infância representa um período de transição para o bebê, 
marcando sua passagem de “infans” a sujeito desejante. Esse 
processo pode ser perturbado e, consequentemente, trazer 
novos modos de linguagem, como no autismo (Souza, 2017, 
303, 314).  

A construção da linguagem depende de uma interação 
da parte da criança. Diversas etapas são percorridas em uma 
dinâmica que paira entre seu espaço pessoal e o espaço que a 
cerca. 

Borges (2017) refere-se a essa dinâmica em seu artigo 
“modulações do olhar: entre luzes e sombras”, usando como 
referência Winnicott, (1990, 26). O autor cita o fato de o ser 
humano habitar em “um mundo não desejado”. Dessa forma, 
para Winnicott, o ser emerge para a vida e enfrenta um mundo 
que não desejou. Isso lhe permite constituir-se com força de 
enfrentamento, positivando a sua existência. Por fim, pode-se 
compreender que a psique representa o fruto da relação 
existente entre as experiências vividas no corpo e na alma. O 
corpo se inscreve na alma. 

A ineficiência do ser em comportar-se de modo 
encaixado ao comportamento normal (neuropático), pode lhe 
conferir uma condição de marginalização no meio em que está 
inserido. Parte das pessoas neuropáticas percebem o mundo 
através do que ouvem e não se atentam a outras manifestações 
que pairam no campo perceptivo. Assim, as coisas que estão 
no ambiente se tornam secundárias à sua atenção. Porém para 
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o TEA é conferida uma capacidade de percepções que pairam 
em padrões como: “contrastes, luzes, sombras, gradientes e 
transições”. Se porventura desamarrarmos o pensamento de 
seus padrões e sensações, é possível comunicar-se a partir de 
interações que são adversas para os padrões de normalidade 
psicológica (BORGES, 2017, 194,195). 

As pequenas sensações são vistas de forma global por 
pessoas normais. Porém ao se desassociar cada componente 
envolvido na experiência, que possui o significado global, abre-
se então um universo de novas possibilidades. Esta percepção 
se torna essencial para a comunicação. Os pais de autistas, 
assim como as pessoas que os rodeiam, necessitam 
desenvolver esta capacidade de comunicação especial, pois o 
vínculo comunicativo com o autista, assim como com a criança 
em fase que antecede a fala, poderá ser facilitado se o 
interlocutor que se relaciona com este, adotar seus gestos e 
detalhes sem predeterminações individuais. 

Bialer (2017) analisa autobiografias de pais que 
expõem a evolução dos filhos portadores de TEA, até a idade 
adulta. Ao expor a relação entre Jessy (portadora de TEA) e 
sua mãe, Clara, que foram mencionadas anteriormente, o autor 
demonstra a existência do que ele denomina como sendo o 
“mundo autístico de Jessy”. Este lugar serve como zona de 
conforto para a menina. Sua mãe (no intuito de retirar a filha 
deste mundo) intervinha de modo a dar segurança para que ela 
usasse os seus próprios meios para movimentar-se até o 
mundo compartilhado (BIALER, 2017, 1034). 

Apesar de alguns aspectos da linguagem de Jessy se 
mostrarem “impossíveis” de ser entendidos, notou-se uma 
lógica idiossincrática no seu pensamento e no seu 
comportamento. Ao analisar e descrever o relato da mãe, o 
autor usou alguns termos que chamaram atenção: em um dos 
trechos, ele refere-se a Jessy como possuindo uma “língua 
nativa e estrangeira” que, no entanto, procurava organizar algo 
do seu pensamento para ser demonstrado pela linguagem 
compartilhada. Ela se expressava monotonamente, como se 
possuísse um padrão próprio seguido tanto na linguagem 
quanto na entonação das palavras. De vez em quando, 
apresentava frases em voz alta, despertando em sua mãe o 
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interesse em entender melhor sua forma de organizar o dialeto. 
A musicalidade apresentava-se como ferramenta facilitadora 
na comunicação. E o pensamento seria mais facilmente 
construído se fossem utilizados números e sistematizações, 
atribuindo significados concretos. Se apreendidos, permitiriam 
a autista desenvolver mais segurança nas relações (BIALER, 
2017, 1032, 1034). 

O caso de Jessy e os sintomas apresentados pela 
garota, são peculiares, pois o Transtorno no Espectro Autista 
(TEA), como já foi comentado nesta obra, se expressa de 
diversas formas. Porém existe uma convergência dos sintomas 
no sentido de se revelarem nas áreas de comunicação e 
interação social. Alguns fatores podem representar avanços no 
processo de construção ou facilitação da comunicação com o 
autista, sendo utilizados como terapias e representando assim, 
oportunidades de avanços no tratamento dos sintomas. 

Crianças com autismo, mesmo apresentando 
comunicação verbal, possuem dificuldades de entenderem a 
linguagem como instrumento utilizado para transmitir 
informação emocional e social para os demais. Esses 
indivíduos podem até falar de suas necessidades, mas poderão 
apresentar dificuldades em expressar sentimentos, 
pensamentos ou entenderem as emoções, crenças e ideias de 
outras pessoas. Mesmo que consigam expressar gestos ou 
mímicas, provavelmente irão fazer de forma desajeitada. Os 
autistas mais capazes de verbalizar, podem até apresentar 
admiração por determinada palavra, mas possivelmente não 
farão uso dela para comunicar-se de forma recíproca. O autor 
expõe que, mesmo que essas crianças falem, frequentemente 
poderão falar “para” outras pessoas e não “com” outras 
pessoas (Alves, 2019, 726). 

O autor traz em sua conclusão, a contribuição da 
música como oportunidade de terapia na comunicação. 
Podendo eficazmente suprir lacunas deixadas por outros 
tratamentos. Atividades feitas a partir da música podem 
favorecer a inclusão de crianças com TEA, trazendo um lado 
lúdico e de livre expressão. Esta atividade representa uma 
forma de relaxamento e um fator de desinibição. Ao contribuir 
para um maior contato social, desperta respeito e consideração 
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pelo outro. O autor assegura que a música pode permitir que o 
TEA crie conexão de forma imediata com as emoções, 
rompendo assim, barreiras e defesas que representem 
dificuldades de comunicação e expressão de sentimentos 
(Alves, 2019, 729).  

A música pode ser concebida como uma “ferramenta” 
que, em alguns casos, facilitará a forma de comunicação e de 
expressão da criança com TEA. Porém, algumas pesquisas 
demonstram que outras estratégias também podem ocupar o 
papel de facilitadoras deste processo de comunicação, como é 
o caso dos Sistemas de Comunicação Alternativa (SCA). 

Schirmer (2020) afirma que os SCA são divididos em 
dois grupos. Sendo o primeiro definido como “sistemas sem 
auxílio externo”, por exemplo: gestos, sinais manuais e vocais; 
o segundo é definido como “sistemas que possuem recursos 
de baixa, média ou alta tecnologia”, podendo utilizar apoios 
visuais. Eles são considerados importantes no apoio da 
comunicação de pessoas com TEA. Como exemplos dos 
recursos de baixa tecnologia, que costumam ter menor custo e 
por isso maior facilidade de implantação, podemos citar: 
cartões de comunicação com simbologia gráfica, fotografias e 
letras. Recursos de média tecnologia também são chamados 
Dispositivos de Geração de Fala (DGF) especialmente 
desenvolvidos para comunicação alternativa. Por fim, os 
dispositivos de alta tecnologia são DGFs que utilizam 
computação complexa ou eletrônica (Schirmer, 2020, 70). 

Porém, ressalta-se que a utilização dos recursos 
somente, não garantem resultados por si sós. A falta de 
profissionais habilitados, pode representar um fator de 
diminuição de acesso a estas tecnologias e ainda existem 
muitos mitos em relação ao seu uso. Ter somente o recurso 
não é o suficiente para que a pessoa aprenda sobre ele e o 
utilize. Outra preocupação é que a excitação gerada por conta 
da existência de aplicativos de comunicação alternativa (CA) 
possa retirar o foco do que deveria ser o objeto central - as 
pessoas com necessidade complexa de comunicação que 
necessitam dos recursos CA. Assim, profissionais que fazem 
uso desta tecnologia devem manter o foco não no aplicativo e 
sim nos indivíduos que necessitam fazer uso deste. Por fim, o 
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autor conclui que essa tecnologia para CA é eficaz e apropriada 
para indivíduos com TEA desenvolverem habilidades para 
comunicarem-se e interagirem. Porém o desenvolvimento 
dessas pessoas está condicionado a fatores relacionados ao 
indivíduo, tais como meio ambiente e aos parceiros de 
comunicação, entre outros aspectos (Schirmer, 2020, 70, 82). 

Os Sistemas de Comunicação Alternativa (SCA), 
representam as contribuições que a tecnologia vem oferecendo 
para a comunicação e interação das pessoas com TEA. Para 
casos mais severos, tem-se apresentado como alternativa o 
uso de Comunicação Alternativa e Aumentada (CAA). 

Tetzchner (2009) apud Levy (2018) diz que a CAA são 
todas as formas comunicativas complementares ou 
substitutivas à fala, tendo como objetivo proporcionar um 
aumento na interação comunicativa de pessoas não falantes. 
Entre as formas mais utilizadas, se destaca o uso de símbolos 
e gráficos como no caso do Picture Exchange Communication 
Sistem – Sistema de Comunicação por Troca de Figuras 
(PECS – Bondy & Frost, 1994, citado por Levy, 2018). O PECS 
faz uso de figuras ou fotos acompanhadas de palavras 
correspondentes, para auxiliar na comunicação. O autor afirma 
que o PECS possui melhor fundamentação, se comparado a 
sistemas visuais, pois faz com que a criança troque o cartão 
com a pessoa que está se comunicando, gerando oportunidade 
de comunicação. Proporcionando assim um aprendizado inicial 
de fazer pedidos (Levy, 2018, 13). 

O autor conclui dizendo que: pelo fato da comunicação 
não se restringir apenas a uma pessoa, a troca de figuras pode 
produzir resultados favoráveis em diversos ambientes e com 
diversos parceiros de comunicação. O uso das figuras pode 
representar um avanço na comunicação de professores de 
educação especial que lidam com sujeitos com TEA, ajudando 
inclusive nas propostas de atividades pedagógicas. Porém ele 
ressalta a importância da alternância de ambientes e de 
pessoas para um estudo dos resultados mais eficaz  

As possíveis colaborações que se dão através da 
investigação da comunicação de indivíduos com Deficiência 
Intelectual (DI) são fundamentais, pois contribuem desde o 
processo de diagnóstico até o momento de traçar estratégias 
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de intervenção e delineamento de objetivos que podem auxiliar 
no funcionamento do cotidiano desses indivíduos. Desta forma, 
profissionais que atuam com este grupo de pessoas precisam 
investigar aspectos que possam afetar tanto o funcionamento 
como a adaptação da pessoa com DI, proporcionando 
condições positivas para o desempenho nos diversos contextos 
ecológicos. As relações existentes na comunicação e 
linguagem, precisam ser consideradas em primeiro plano, pois 
são importantes para outras áreas tais como relacionar-se, 
expressar o que deseja e se afirmar como sujeito. Assim, 
acredita-se que, se oferecido o suporte desejado, o indivíduo 
tem mais chance de garantir o bem-estar e a inclusão na 
sociedade (Duarte, 2017). 

A temática da comunicação no TEA é bastante ampla 
e vem sendo pesquisada por diversos teóricos e pensadores e 
alguns avanços estão sendo proporcionados pelo tratamento 
do assunto. 

 
Considerações Finais 

A comunicação nos casos de transtorno do espectro 
autista foi e é material de diversos estudos. Como se sabia, os 
sintomas da TEA, em uma ampla gama, são revelados em 
níveis de comportamento e comunicação. Porém, a severidade 
se apresenta de acordo com a intensidade que cada sintoma 
expressa no indivíduo, sendo, portanto, a investigação dos 
sinais da comunicação, fundamentais tanto para fases do 
diagnóstico como para a promoção da inclusão social do 
indivíduo com TEA. 

Apesar de poder ser considerada um tanto precária, 
existe uma espécie de comunicação até mesmo em casos mais 
severos do TEA. É possível verificar que os indivíduos autistas 
possuem um modo de linguagem próprio, tendo códigos 
específicos, que se revelavam tanto de forma verbal, com 
frases as vezes sem sentido aparente, quanto de forma não 
verbal atrelados a comportamentos estereotipados. Percebe-
se então, que apesar da evolução de pesquisas, ainda existem 
necessidades de maior atenção no que tange à investigação da 
comunicação estabelecida com o indivíduo TEA.   
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A evolução trazida nos últimos anos se deu em parte 
pela atualização de procedimentos que facilitaram não só o 
diagnóstico, mas que também proporcionaram condições para 
que novas tecnologias surgissem dando apoio aos processos 
atrelados à construção de comunicação lógica na intervenção 
com indivíduos com TEA, a exemplo dos aplicativos de 
Comunicação Avançada e Aumentada (CAA). Mesmo em 
casos mais severos, com comportamentos bizarros e sem 
coordenação entre a comunicação falada e a comunicação não 
falada, foi notada a presença de condições de melhorias. 

Para tanto, este trabalho foi importante por ter a 
capacidade de esclarecer algumas formas em que o TEA se 
expressa nos indivíduos que o possuem. Dados de uma 
pesquisa realizada em 2014 nos Estados Unidos, revelando 
uma alta taxa de incidência do TEA (um para 59) entre crianças 
com oito anos de idade, parecem apontar para a necessidade 
de mais pesquisas que disponibilizem tanto dados mais 
recentes quanto indicadores mais precisos ligados ao TEA.  

Enfim esta pesquisa trouxe alguns elementos de como 
os comportamentos, na forma de gestos e atitudes poderiam 
ser lidos como forma de comunicação expressada da parte do 
indivíduo com TEA. Para isso, identificou-se a necessidade de 
se pensar sobre uma espécie de desconstrução do 
pensamento dito lógico ou neuropático. A partir daí, talvez seja 
possível entender e estabelecer conexão com o portador de 
TEA. Muito mais pesquisas e experimentos sobre este tema 
são necessários e em importante que aqueles que militam de 
alguma maneira com a investigação do TEA debrucem-se com 
afinco na detecção e formulação de estratégias de inclusão do 
indivíduo com TEA e a possibilidade de interação com aqueles 
que convivem ao seu redor. 
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CAPÍTULO 15:  
 

A INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NO TRANSTORNO 
DO ESPECTRO AUTISTA63 

 
PHONOAUDIOLOGICAL INTERVENTION IN AUTISM 

SPECTRUM DISORDER 
 

INTERVENCIÓN FONOAUDIOLÓGICA EN EL 
TRANSTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO 

 
Karina Eraclea Lara Ferreira Parreira64 

Paula Coratini da Silva65 

 
Resumo 
O tema deste capítulo é a intervenção fonoaudiológica no 
Transtorno do Espectro Autista (TEA). Investigou o seguinte 
problema: qual é a melhor intervenção terapêutica 
fonoaudiológica no Transtorno do Espectro Autista? Cogitou a 
seguinte hipótese: há uma intervenção terapêutica ideal? O 
objetivo geral é apresentar a atuação fonoaudiológica em 
pacientes com o Transtorno do Espectro Autista. Os objetivos 
específicos são: explicitar as características do espectro; 
apresentar a conduta terapêutica junto aos pacientes; expor as 
principais linhas de atuação encontradas na literatura. Este 
trabalho é importante para um profissional da saúde pela 
ampliação da visão terapêutica além do quadro clínico. É 
relevante para a ciência por ajudar a olhar além das 
abordagens terapêuticas. Agrega à sociedade por 
conscientizar a população de que o paciente com o Transtorno 
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do espectro Autista também pode ser incluído. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa com duração de dois meses.   
 
Palavras-chave: Fonoaudiologia. Linguagem. Comunicação. 
Fala. Autismo. 
  
Abstract 
The theme of this chapter is Speech Therapy Intervention in the 
Autism Spectrum. The following problem was investigated: 
“What is the best speech therapy intervention in Autism 
Spectrum Disorder?”. The following hypothesis was considered 
“Is there an ideal therapeutic intervention?”. The general 
objective is "to present speech therapy activities to patients with 
Autism Spectrum Disorder". The specific objectives are: “to 
explain the characteristics of the spectrum”; “Presenting the 
therapeutic approach to patients”; “Expose the lines of action 
found in the literature”. This work is important for a health 
professional due to the expansion of the therapeutic vision 
beyond the clinical picture; for science, it is relevant for helping 
to look beyond therapeutic approaches; it adds to society by 
showing the population that patients with autism spectrum 
disorder can also be included. It is a qualitative research lasting 
two months. 
  
Keywords: Speech therapy. Language. Communication. 
Speaks. Autism. 
  
Resumen. 
El tema de este capítulo es la intervención de terapia del habla 
en el espectro autista. Se investigó el siguiente problema: 
"¿Cuál es la mejor intervención de terapia del habla en el 
trastorno del espectro autista?". La siguiente hipótesis se 
consideró "¿Existe una intervención terapéutica ideal?". El 
objetivo general es "presentar actividades de terapia del habla 
a pacientes con trastorno del espectro autista". Los objetivos 
específicos son: "explicar las características del espectro"; 
"Presentación del enfoque terapéutico a los pacientes"; 
"Exponer las líneas de acción encontradas en la literatura". Este 
trabajo es importante para un profesional de la salud debido a 
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la expansión de la visión terapéutica más allá del cuadro clínico; 
para la ciencia, es relevante para ayudar a mirar más allá de 
los enfoques terapéuticos; Se agrega a la sociedad al mostrarle 
a la población que los pacientes con trastorno del espectro 
autista también pueden ser incluidos. Es una investigación 
cualitativa que dura dos meses. 
  
Palabras clave: Terapia del lenguaje. Idioma. Comunicación. 
Habla. Autismo. 
  
Introdução. 

O capítulo apresenta a atuação fonoaudiológica junto 
ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Será 
que existe uma abordagem terapêutica ideal para esse tipo de 
espectro? A atuação fonoaudiológica junto ao espectro vai 
além do quadro clínico apresentado. É necessário considerar 
alguns fatores, como o ambiente em que o paciente está 
inserido. 

A conduta terapêutica é primordial para o envolvimento 
da família no processo. Dessa forma, são envolvidos 
afetivamente com o filho como agentes fundamentais do 
desenvolvimento (TAMANAHA et al.,2015, p.552). O paciente 
passa a maior parte do tempo com os familiares. 

Este capítulo propõe responder ao seguinte problema:  
há uma abordagem terapêutica fonoaudiológica ideal? O 
capítulo abordará se há uma abordagem fonoaudiológica ideal 
para a reabilitação de pacientes com o Transtorno do Espectro 
Autista. 

 É imprescindível compreender que cada paciente 
aprende de forma diferente. Cabe ao terapeuta identificar e 
definir a melhor forma de interação com a criança. É importante 
persistir e respeitar a individualidade e o tempo para iniciar o 
aparecimento da evolução (RIESGO, 2014, p. 58). 

A hipótese levantada é acerca da adaptação do 
paciente diante da linha de terapia utilizada pelo profissional 
que o acompanha. A adaptação da criança ou do adolescente 
perante a abordagem terapêutica utilizada pelo fonoaudiólogo 
é essencial. 
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Ao desfrutar de uma linha terapêutica é recomendado 
escolher a que for melhor para o paciente, ou seja, a que o 
adapte melhor (GONÇALVES, 2011, p. 1). 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar a atuação 
fonoaudiológica junto aos pacientes com o espectro autista. A 
atuação fonoaudiológica com esse tipo de paciente é vasta e 
promove a aproximação com os significados cotidianos. 

Fonoaudiologia é a ciência que se ocupa com a 
habilitação e reabilitação da comunicação como um todo. Na 
intervenção com os indivíduos com esse espectro o principal 
foco envolve as alterações da linguagem e da comunicação 
(LOPES-HERRERA, 2009, p. 91). 

Os objetivos específicos deste trabalho são:  explicitar 
as características do espectro; apresentar a conduta 
terapêutica junto aos pacientes e expor as linhas de atuação 
encontradas na literatura. 

As características são heterogêneas diante do mesmo 
diagnóstico. Os pacientes com TEA podem não conseguir falar, 
compreender expressões faciais, interagir socialmente e 
possuem resistência à mudança de rotina. Devido ao exposto, 
a pessoa com Autismo possui muitos obstáculos na 
comunicação e nas habilidades sociais (ASHA, S/D). 

Esta pesquisa contribui para os fonoaudiólogos por 
refletir sobre como colaborar com a comunicação desses 
pacientes, seja de forma verbal ou não verbal, adiante do 
quadro clínico apresentado. 

Para a ciência, a pesquisa incentiva o olhar além das 
abordagens terapêuticas. Incentiva uma visão do paciente 
como um todo. 

A sociedade ganha com esse estudo pois mostra que 
o indivíduo com esse espectro pode ser incluído, com todos os 
artifícios que favorecem a inclusão. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica fundamentada 
em artigos científicos, monografia, dissertação, bem como em 
livros acadêmicos. 

O instrumental utilizado foram artigos científicos, 
monografia, dissertação e livros acadêmicos. Foram utilizadas 
duas bases de busca de materiais, a EBSCO host e o Google 
Acadêmico. Foram selecionados dois livros acadêmicos, uma 
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monografia, uma dissertação, dez artigos científicos e o site da 
American Speech Language Hearing Association (ASHA). 
Todo o material foi extraído de pesquisas a partir das seguintes 
palavras-chave: transtorno autístico, comunicação, linguagem, 
fonoaudiologia, reabilitação dos transtornos da fala e da 
linguagem, intervenção fonoaudiológica e Transtorno do 
Espectro do Autismo. 

Como critério de inclusão do material utilizado, foram 
escolhidos todos aqueles que priorizaram o assunto 
comunicação, linguagem e fala nos portadores do Transtorno 
do Espectro Autista. Esta pesquisa de revisão de literatura 
durou dois meses para a realização de todos os passos, 
referencial teórico, revisão de literatura, elaboração dos 
elementos pré-textuais e pós-textuais que compõem o trabalho. 

É uma pesquisa qualitativa, na qual os autores trataram 
os dados obtidos por meio de pesquisa bibliográfica, 
considerando os aspectos relevantes abordados pelos 
respectivos autores. 

Foi realizada a pesquisa bibliográfica cujo 
levantamento de dados está concentrado em livros acadêmicos 
e periódicos. Possui vantagens de baixo custo e uma grande 
quantidade de informação adquirida em pouco tempo 
(MASCARENHAS, 2012, p.49). 

 
Intervenção Fonoaudiológica no Transtorno do Espectro 
Autista 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é descrito, 
segundo o CID 11 (Classificação Estatística Internacional de 
Doenças, Organização Mundial da Saúde) apud Alves e Castro 
(2019, p. 6) como déficits persistentes na aptidão de iniciar e 
manter a interação social mútua e comunicação social, e por 
diversos padrões de comportamento e interesses reduzidos e 
rígidos. As dificuldades são bastante severas para causar 
déficit nas áreas pessoais, familiares, sociais, educacionais, 
ocupacionais e/ou em outras áreas fundamentais de 
funcionamento. São normalmente uma característica profunda 
do indivíduo observável em todos os contextos, embora 
possam variar conforme os aspectos sociais, educacionais ou 
outros contextos. 
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O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais (DSM-V) (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE 
PSIQUIATRIA, 2014, p. 50), apresenta o TEA como um 
transtorno do desenvolvimento neurológico, constituído por um 
grupo de características cujas condições comportamentais 
apresentam prejuízos em dois principais campos, o 
sociocomunicativo e o comportamental, ou seja, apresentam 
comportamentos fixos ou repetitivos, seguindo a mesma linha 
da Organização Mundial da Saúde (OMS). O aparecimento dos 
sinais ocorre desde o nascimento ou no começo da primeira 
infância. Há a possibilidade de perceber nos primeiros meses 
de vida a ausência de contato ocular, número reduzido de 
gestos, expressões faciais, balbucio e resposta aos sons 
(OLIVEIRA et al.,2018, p. 2). Por isso, a importância do 
descarte da possibilidade de surdez desde o início. 

Esta definição é baseada na nova classificação 
descrita no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais (DSM-V) (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE 
PSIQUIATRIA, 2014), que padroniza o diagnóstico e visa 
aumentar a especificidade desse transtorno. Nessa nova 
classificação, o quadro clínico pode apresentar níveis de 
gravidade muito distintos, contribuindo para que indivíduos com 
o mesmo diagnóstico apresentem manifestações clínicas 
díspares, por isso o termo espectro (OLIVEIRA et al., 2018, p. 
2). Abaixo estão os níveis de comprometimento desse espectro 
explanados pelo DSM-V (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE 
PSIQUIATRIA, 2014, p. 52): 



 293 

   
 Figura 1: Tabela retirada do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, 5ª edição, 2014. 

 
Embora não sejam um fundamento exclusivo de 

diagnóstico de Autismo, as alterações de linguagem têm papel 
central na caracterização do TEA, pois geralmente ocorrem 
atrasos e inconsistências no desenvolvimento (OLIVEIRA et al., 
2018, p. 2).  

 A comunicação é uma característica ampla e de uso 
social. É utilizada por meio de códigos linguísticos como a fala, 
a escrita, a linguagem gestual e por meio dos códigos não 
linguísticos como expressões faciais, sorrisos, olhares, toques 
e até silêncios. Envolve pelo menos duas pessoas 
denominadas emissor e receptor ou interlocutores, que trocam 
mensagens, SYDER, (1987) apud LOPES-HERRERA (2009, p. 
88).  

A fala garante uma das formas de comunicação mais 
aceitas na sociedade, a comunicação verbal. É um conceito 
observável e permite a exteriorização do pensamento através 
do uso de símbolos verbais comuns entre as pessoas que 
estabelecem o processo de comunicação. A fala é formada 
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neste molde ao ocorrer a expressão verbal da linguagem 
LAHEY (1988) apud LOPES-HERRERA (2009, p. 88).  

Embora a fala e a linguagem sejam termos usados 
normalmente como intercambiáveis, Syder (1987) apud Lopes-
Herrera (2009, p. 88) afirma que não são sinônimos. Por isso, 
existe a necessidade de explicitar a diferença entre estes 
conceitos. Linguagem é a habilidade do ser humano em 
manipular símbolos. Um símbolo representa alguma coisa tal 
como um objeto, um conceito, um sentimento ou uma pessoa 
(LOPES-HERRERA, 2009, p. 88).  

Os símbolos mais utilizados são as palavras, que 
originam a fala quando articuladas pelo indivíduo. Por isso, 
frequentemente ocorre a utilização do termo linguagem verbal 
ou linguagem oral. A linguagem é utilizada para comunicar e 
expressar ideias, sentimentos e é formada por um sistema de 
representações convencionadas (LOPES-HERRERA, 2009, p. 
88). Todavia, a linguagem é um código pelo qual nossas ideias 
em relação ao mundo são expressas com um sistema de 
convenções arbitrário de signos para comunicação segundo 
LAHEY, 1988; PUYUELO; RONDAL (2007) apud LOPES-
HERRERA (2009, p. 88).  

Destarte, a pessoa com Autismo possui muitos 
desafios, da comunicação até a aquisição de habilidades 
sociais. 

O termo habilidades sociais, normalmente é utilizado 
para designar um conjunto de capacidades comportamentais 
aprendidas que envolvem interações sociais, afirmam 
CABALLO, 1995; DEL PRETTE; DEL PRETTE (1999) apud 
BOLSONI-SILVA, (2002, p. 2).  

Del Prette e Del Prette (2001) apud Soares e Del Prette 
(2015, p. 143) propõem a organização das habilidades sociais 
em cinco classes mais gerais: de comunicação, de civilidade, 
assertivas, de expressão de sentimento positivo e habilidades 
sociais profissionais. Cada uma é decomposta pelos autores 
em habilidades mais específicas e, na base de todas elas, os 
autores enfatizam as habilidades de automonitoria do 
desempenho interpessoal. 
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 A comunicação engloba a fala, a compreensão, a 
leitura e a escrita, de acordo com o grau de comprometimento 
apresentado acima. 

As características dos distúrbios do Transtorno do 
Espectro Autista são formadas por impedimentos crônicos e 
graves na interação social, interesses, comunicação verbal e 
não verbal (TAMANAHA et al., 2015).  

Podem não conseguir falar, apresentar dificuldade em 
entender o sentimento do outro, relacionar-se socialmente e 
compartilhar objetos. Nas habilidades sociais há a dificuldade 
no convívio com as pessoas, em fazer amizades, e 
compreender expressões faciais, como as que demonstram 
raiva, alegria e tristeza.  Os portadores do Transtorno do 
Espectro Autista têm resistência à mudança de rotina, de trajeto 
e de sair do que definem como seguro (ASHA, S/D). 

Além disso, a tendência no Autismo em preferir 
detalhes é amplamente ilustrada pela literatura científica FRITH 
(1983) apud Goergen (2014, p. 34) Utah Frith desenvolveu uma 
teoria que mostra que os pacientes como espectro apresentam 
o que ela chama de weak central coherence. Ou seja, possuem 
uma facilidade muito grande em áreas como a matemática, 
engenharia ou informática em contraponto às dificuldades em 
linguagem, interpretação e fala, por exemplo. Diante desse 
cenário, apresentam dificuldade na comunicação (GOERGEN, 
2014, p. 35). 

Outra característica importante são os 
comportamentos de resistência ou estresse para a mudança de 
rotina. A busca pela estabilidade remete ao conhecido, no qual 
não sente ameaças. Portanto, a mesmice não gera 
sobressaltos provocados por súbitas oscilações de input 
sensorial fracamente inibido em seu desenvolvimento. O 
indivíduo com TEA procura não ter sobressaltos com o novo. 
Mas, diante dessa realidade não tem experiências que 
poderiam gerar aprendizado e crescimento (GOERGEN, 2014, 
p. 35). 

Nos transtornos de interação e comunicação, o 
processamento das interconexões neurais pode estar impedido 
de fluir em quatro principais caminhos, afirma Goergen (2014, 
p. 35): 
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1- Processamento auditivo e de Linguagem: forma como a 
informação é recebida, compreendida, representada, 
significada e, finalmente, expressa;  
2 - Planejamento e sequenciamento motor: representação das 
ideias, das escutas e dos aportes visuais; 
3 - Processamento visuoespacial: habilidade de entender e dar 
significado ao que é visualizado; é processo fundamental no 
armazenamento das informações, inclusive servindo 
posteriormente para a rechamada da informação;  
4 - Modulação sensorial: habilidade de regular e modular 
sensações que possibilitem uma entrada no sistema neural, 
“sem sobressaltos”, a decodificação e o adequado registro de 
armazenamento. 

 
  Essas inabilidades podem ocorrer de forma isolada, 

impedindo o aprendizado, mas outras vezes podem ocorrer 
dentro do quadro do espectro (GOERGEN, 2014, p. 36).  

Por isso, a importância de um olhar clínico apurado 
com a participação da equipe multidisciplinar para o 
fechamento do diagnóstico.  

Normalmente o motivo da primeira consulta é o atraso 
na linguagem ou na fala. No decorrer da anamnese é 
constatada a presença de transtorno no relacionamento social, 
interesse restrito, pouco ou nenhum contato ocular, isolamento 
ou comportamento social impróprio, indiferença afetiva ou 
demonstração inapropriada de afeto, dificuldade em ter 
empatia e reconhecer sentimentos no outro e nele próprio, 
caminha em círculos ou na ponta dos pés, bate palma 
repetitivamente, se balança fora do contexto e tem maior 
interesse pelos objetos em detrimento das pessoas 
(RIESGO,2014, p. 51). 

É comum a criança apresentar um desenvolvimento 
considerado normal até os 18 ou 24 meses, afirma Riesgo 
(2014, p. 52). Após essa faixa etária, há perdas tanto na 
linguagem quanto na interação social. 

Os desafios na comunicação ocorrem em graus 
variados. Alguns pacientes podem falar adequadamente, 
geralmente os do nível 1, e em outros, normalmente os do nível 
3, pode ocorrer uma linguagem empobrecida com jargão, 
ecolalia e entonação monótona, por exemplo (RIESGO,2014, 
p. 52). 
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Segundo o DSM-V (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE 
PSIQUIATRIA, 2014, p. 54) o Transtorno do Espectro Autista 
também apresenta padrões restritos e repetitivos de 
comportamento, interesses ou atividades que mostram 
diversas manifestações de acordo com a idade e a capacidade. 
Esses comportamentos englobam estereotipias motoras 
simples, como os flaps, uso repetitivo de objetos, como tampas 
de potes plásticos e fala repetitiva, ecolalias. A escolha 
acentuada de rotinas e padrões restritos de comportamento 
podem ser manifestados para evitar mudanças ou por padrões 
ritualizados de comportamento verbal ou não verbal 
(ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2014, p. 54). 
Apresentam fascínio com o movimento de peças, 
principalmente com rodas. A brincadeira não é criativa, os 
brinquedos não significam nada para eles, realizam muito 
enfileiramento de brinquedos e objetos, ou simplesmente 
jogam os brinquedos longe, sem justificativa.  

A Fonoaudiologia é a ciência que se dedica ao 
diagnóstico, pesquisa, habilitação e reabilitação das alterações 
da linguagem e da comunicação como um todo. Ao abordar o 
aspecto interventivo nos indivíduos com o Transtorno do 
Espectro Autista, o foco principal do quadro são os sintomas 
significativos envolvendo as alterações de linguagem e de 
comunicação. É importante observar o enfoque e o 
direcionamento terapêutico para aprimorar a capacidade de 
comunicação dos pacientes, pois na maioria das vezes a 
comunicação é ineficaz e quando ocorre é diferenciada de seus 
pares sociais (LOPES-HERRERA, 2009, p. 91)  

Como promover a aproximação desses pacientes em 
um mundo repleto de significados e de relações humanas? 
“Saber a forma e o significado da comunicação que eles já 
possuem é o primeiro passo para o aprofundamento da 
compreensão clínica e para uma intervenção fonoaudiológica 
de sucesso (LOPES-HERRERA, 2009, p. 91)”. 

Na conduta terapêutica de linguagem o envolvimento 
da família é essencial. É imprescindível uma boa orientação 
aos familiares para que sejam criados contextos 
comunicacionais para a efetiva participação do paciente. Com 
a ampliação do contexto terapêutico ocorre a evolução do 
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paciente de forma mais rápida e em maior extensão. O cuidado 
com os familiares, transmitindo informações precisas sobre o 
desenvolvimento da criança, entendendo suas solicitações, 
medos, inseguranças, angústias, escutando suas explanações 
sempre que necessário, é bom para a família e para o melhor 
desenvolvimento terapêutico. Convidá-los para participar como 
agentes do processo de linguagem é importante para que se 
tranquilizem com o desenvolvimento do filho e para a criança 
se sentir segura com a participação da família nesse processo 
de desenvolvimento da linguagem e da fala (TAMANAHA et al., 
2015, p. 552). 

O envolvimento dos familiares na terapia contribui para 
a aproximação afetiva dos pais com o filho. Pois, há um 
processo de adaptação ao diagnóstico recebido. Segundo 
MAIA et al. (2016, p. 229) há uma instabilidade emocional, 
rejeição e até culpa dos pais por ter um filho como não 
imaginavam. Por isso, a importância de se sentirem seguros 
diante do filho para que possam agir ativamente em seu 
desenvolvimento, aumentar o campo de atuação e 
maximização do desenvolvimento na linguagem e na fala. Pois, 
o paciente passa a maior parte do tempo com a família. 
Diversos estudos mostram a necessidade de propiciar 
oportunidades de comunicação mais eficientes aos indivíduos 
com esse espectro. Assim, é importante que o terapeuta esteja 
atento ao que o paciente necessita, de acordo com sua 
individualidade, objetivando aproveitar e ampliar as 
possibilidades de comunicação verbal e não verbal 
(TAMANAHA et al., 2015, p. 556). 

Cada criança com o espectro aprende de uma forma 
diferente. Cabe ao terapeuta identificar a área de interesse de 
cada paciente e definir a melhor abordagem. O importante é 
não desistir. Toda criança é capaz de aprender, mesmo quando 
o aprendizado ainda não é visível, é preciso persistir. O 
paciente com o Transtorno do Espectro Autista só pode ser 
comparado com ele mesmo, com seus próprios progressos. 
Cada indivíduo é único, aprende de forma diferente, todos 
devem respeitar essa individualidade e o tempo do organismo 
do paciente para que o progresso comece a aparecer 
(RIESGO, 2014, p.58). 
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Além disso, ao acompanhar o paciente é necessária a 
sintonia da equipe multidisciplinar com a família, e o contato 
com a escola ou universidade em que o paciente está incluído 
deve ser constante. Esse contato engloba os profissionais do 
corpo docente da instituição de ensino e os colegas, que muitas 
vezes, por desconhecer a inclusão do colega, podem submetê-
lo ao bullying (GOERGEN, 2014, p. 36). 

É papel do fonoaudiólogo observar a presença das 
habilidades que podem favorecer o paciente. Identificar as 
habilidades existentes e aproveitá-las em situações antes 
consideradas como de exclusão social, para a realização e a 
capacitação profissional (EDRISINHA et al., 2011) apud 
(GOERGEN, 2014, p.35). 

Na adolescência a relação social é ainda mais forte. E 
os indivíduos com TEA podem ter experiência social limitada, 
mantendo relações apenas com pessoas mais próximas, como 
os familiares. Para modificar essa realidade é fundamental ter 
o acompanhamento da terapia fonoaudiológica, pois o 
funcionamento sociocognitivo dos adolescentes com o 
espectro está correlacionado diretamente com a comunicação. 
Quanto mais efetiva for a comunicação nesses pacientes, mais 
se desenvolverão socialmente (OLIVEIRA et al., 2018, p. 2). 

No trabalho com pacientes autistas, o fonoaudiólogo 
deve levar em conta que se trata de um quadro clínico repleto 
de contradições e frequentes mudanças na descrição e na 
especificação. O olhar do profissional deve ultrapassar os 
limites dos meros sintomas apresentados pelos indivíduos, 
trazendo sentido e interpretação. A linguagem deve ser 
trabalhada em seu sentido mais amplo, deve ser compreendida 
como o mecanismo da ação e da interação da criança sobre o 
ambiente e sobre os demais (CAMPELO et al.,2009, p. 599). 

Não há uma resposta padronizada ao prognóstico do 
Autismo. Depende de diversas variáveis que se apresentam de 
diferentes formas, nos diversos pacientes. A importância de 
cada uma é diferente nos heterogêneos pacientes. E se 
modificam no decorrer do tempo em um mesmo paciente 
(RIESGO, 2014, p. 55). 
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Abaixo estão algumas abordagens de intervenção 
fonoaudiológica nos indivíduos com o espectro, segundo 
Gonçalves e Castro (2013, p. 20), no intuito de explicitá-las:  

O modelo Picture Exchange Communication System 
(PECS) é um método de comunicação convencionado por troca 
de figuras. Composto por figuras pré-elaboradas, que objetiva 
criar recursos de comunicação consistentes.  

O modelo de intervenção Habilidade Comunicativa 
Verbal (HCV) é organizado e ramificado em quatro etapas. Na 
primeira etapa, ocorre o contato espontâneo entre o terapeuta 
e o paciente. Na segunda etapa, os propósitos são logrados por 
meio de intervenções lúdicas. Na terceira etapa, são aplicados 
jogos com regras determinadas previamente e na última etapa, 
a técnica empregada é o reconto de histórias. 

Responsive Education and Prelinguistic Milieu 
Teaching (RPMT) é um planejamento que contribui para a 
comunicação de crianças diagnosticadas com o espectro. Na 
primeira fase é trabalhada a comunicação pré-linguística, 
através de gesticulações, troca de olhar e intenção 
comunicativa. Os pais são instruídos a estimular e nomear 
essas funções durante a interação e quando a criança alcança 
as metas propostas, a intervenção passa a abordar a fala, por 
intermédio de imitação e de perguntas. A mediação deve 
acontecer ao longo do dia, usando brinquedos e dinâmicas 
relevantes para a criança, o local deve ser familiar. No 
momento de maior estimulação o terapeuta tentará interagir 
proporcionando situações em que a criança precise se 
comunicar e solicitar algum objeto. Aqui, o terapeuta deverá 
chamar a atenção do paciente, pedindo para que olhe para ele. 
Em seguida, criará um tempo de espera demonstrando 
expectativa, estimulando a participação da criança e usará os 
brinquedos como reforço quando a participação ocorrer. O 
tempo de espera durante as atividades propostas, utilizado de 
maneira sistematizada, incentiva a atitude da criança. Nessa 
técnica, o terapeuta oferece o modelo de vocalização para a 
criança com o espectro por alguns segundos definidos 
previamente na espera da repetição da palavra ou da frase 
proposta. 
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O modelo Análise Comportamental Aplicada ou, em 
inglês, Applied Behavior Analysis (ABA) estimula a linguagem 
da criança por meio de reforços positivos. Este suporte é 
classificado em: primários, como o oferecimento de alimentos, 
ou secundários como a execução de atividades em que a 
criança sinta a sensação de prazer ao realizar. Possui a 
finalidade de proporcionar o aprendizado mais próximo ao 
natural. As intervenções começam individualmente e com o 
desenvolvimento da criança outros participantes podem ser 
inseridos no contexto. 

O programa Desenvolvimento Individualizado e 
baseado no Relacionamento (DIR) é semelhante ao ABA, mas 
nesta proposta as atividades são definidas pela criança. Os 
pais recebem capacitação para desenvolver a tarefa no chão, 
sistematicamente, durante o transcorrer do dia. Desta forma, 
são formadas possibilidades de aproximação com a criança, 
nas quais serão realizados comentários sobre suas escolhas e 
serão incentivadas emissões e gesticulações na tentativa de 
comunicação. A criança será recompensada positivamente por 
intermédio de palmas e elogios. 

No More Than Words, os pais recebem instruções para 
realizar estimulações durante a rotina diária do filho, 
possibilitando que cada situação possa oferecer encorajamento 
e oportunidade de comunicação. Todas as iniciativas devem 
ser valorizadas, sejam verbais ou não. 

Na Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) são 
utilizados métodos como alternativas para o paciente que até o 
momento não desenvolveu a linguagem oral. Esta técnica pode 
ser realizada com ou sem o auxílio de recurso. Um exemplo de 
estratégia independente é a de fala sinalizada, visto que não 
demanda a aplicação de recursos externos. 

A abordagem pragmática tem como fundamento o 
desenvolvimento e a aquisição de linguagem. Segue etapas 
definidas previamente ou não, a destacar: chama a atenção da 
criança para estabelecer a sequência de atividades e os 
materiais, aproveita as ocasiões de aprendizagem que 
aparecem durante a mediação, mesmo que esta não esteja 
programada. Usa a rotina diária, como a hora do banho, a troca 
de roupa e as refeições para intervir, focando o aprendizado 
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funcional e variado, utiliza a comunicação não verbal, como 
gestos, contato ocular e vocalizações e elabora estratégias que 
propiciem o uso da linguagem, com jogos, brincadeiras e 
fantoches. 

Na Abordagem Funcional da Linguagem, o paciente é 
induzido a se comunicar oralmente com a intenção de solicitar 
algo de seu interesse. Assim, as dinâmicas são executadas de 
modo que a criança tenha que agir mutuamente e se comunicar 
com o terapeuta.  

Cabe ressaltar que ao usufruir de uma linha 
terapêutica, utilizada pelo terapeuta, o paciente se adaptará à 
abordagem. É preciso escolher o que for melhor para o 
paciente (GONÇALVES, 2011, p.1).  
 
Considerações Finais.  

Na intervenção Fonoaudiológica em pacientes com o 
Transtorno do Espectro Autista existem inúmeras abordagens 
terapêuticas e a importância de cada uma dispõe de um único 
objetivo: o desenvolvimento do paciente. Portanto, é preciso ter 
um olhar que ultrapasse as características apresentadas.  

É necessário reconhecer o que a criança ou o 
adolescente já possui, é preciso entender o que permite a 
aproximação do terapeuta para a intervenção na linguagem e 
na fala. É fundamental acolher e incluir a família no processo 
terapêutico a fim de realizar uma aproximação afetiva entre 
pais e filho, e maximizar a estimulação da linguagem e da fala 
nos pacientes fora do ambiente terapêutico.  

Afinal, eles passam a maior parte do tempo em casa 
com a família. Além disso, há a necessidade de o terapeuta 
sempre estar em contato com a instituição de ensino na qual o 
paciente está incluído. Seja escola ou universidade.  

A interação da tríade terapeuta, família e instituição de 
ensino é indispensável para o sucesso da terapia e para o 
desenvolvimento do paciente nas áreas que precisam ser 
superadas. 
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CAPÍTULO 16:  
 

CONTRIBUIÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL NO 
TRATAMENTO DE CRIANÇAS AUTISTAS66 

 
CONTRIBUTIONS OF OCCUPATIONAL THERAPY IN THE 

TREATMENT OF AUTISTIC CHILDREN. 
 

CONTRIBUCIONES DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN EL 
TRATAMIENTO DE NIÑOS AUTISTAS. 

 
 Ana Rita C. de S. Lobo Braga67 

Daniela Marques de Souza68 

 
Resumo 
Este capítulo surge da seguinte pergunta: como é realizado o 
tratamento terapêutico ocupacional em crianças com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA)? Pelo contexto histórico 
e existencial, a Terapia Ocupacional é uma profissão pouco 
conhecida no Brasil e no mundo, apesar da grande demanda 
de ações. Este reconhecimento lento das práticas da Terapia 
Ocupacional aparentemente ocorre pelo não conhecimento da 
população e de profissionais das áreas da saúde, educação e 
social, além da escassez de publicações científicas sobre a 
profissão. Considerando o pouco conhecimento e o trabalho da 
Terapia Ocupacional com crianças com TEA, o capítulo 
abordará a descrição e a compreensão das ações práticas do 
profissional com essa população. Além disso, poderá auxiliar o 
terapeuta ocupacional e os profissionais que atuam com 
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pessoas com TEA a delimitar as práticas da equipe 
interdisciplinar, contribuir para a divulgação da profissão na 
comunidade e fomentar a ciência acerca do assunto. 
 
Palavras-chave: Transtorno autístico. Terapia Ocupacional. 
Terapêutica. 
 
Abstract. 
This chapter arises from the following question: "How is 
occupational therapeutic treatment performed in children with 
ASD - Autism Spectrum Disorder?". For the historical / 
existential context, Occupational Therapy is a profession little 
known in Brazil and in the world despite the great demand for 
actions. This slow recognition of Occupational Therapy 
practices is apparently due to the lack of knowledge of the 
population and professionals in the areas of health, education 
and social, in addition to the scarcity of scientific publications on 
the profession. Considering the little knowledge and work of 
Occupational Therapy with children with ASD, this chapter will 
address the description and understanding of the practical 
actions of this professional with this population. In addition, the 
chapter may assist the occupational therapist and professionals 
who work with people with ASD, to delimit the practices in the 
interdisciplinary team, contribute to the dissemination of the 
profession in the community and foster science on the subject. 
 
Keywords: Autistic desorder. Occupational Therapy. 
Therapeutics. 
 
Resumen. 
Este capítulo surge de la siguiente pregunta: "¿Cómo se realiza 
el tratamiento terapéutico ocupacional en niños con TEA - 
Trastorno del espectro autista?". Para el contexto histórico / 
existencial, la Terapia Ocupacional es una profesión poco 
conocida en Brasil y en el mundo apesar de la gran demanda 
de acciones. Este lento reconocimiento de las prácticas de 
Terapia Ocupacional aparentemente se debe a la falta de 
conocimiento de la población y profesionales en las áreas de 
salud, educación y social, además de la escasez de 
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publicaciones científicas sobre la profesión. Teniendo en 
cuenta los pocos conocimientos y el trabajo de la terapia 
ocupacional con niños con TEA, este capítulo abordará la 
descripción y la comprensión de las acciones prácticas de este 
profesional con esta población. Además, el capítulo puede 
ayudar al terapeuta ocupacional y a los profesionales que 
trabajan con personas con TEA, a delimitar las prácticas en el 
equipo interdisciplinario, contribuir a la difusión de la profesión 
en la comunidad y fomentar la ciencia sobre el tema. 
 
Palabras clave: Trastorno autístico; Terapia ocupacional; 
Terapéutica. 
 
Introdução 

Crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) apresentam impeditivos crônicos alternativa ou 
cumulativamente nas áreas de interação social, comunicação e 
interesse. Diante destes impeditivos inerentes ao quadro 
clínico, crianças autistas podem apresentar dificuldades para 
realizar suas ocupações de forma funcional e satisfatória. 

Quando um sujeito apresenta barreiras objetivas ou 
subjetivas para desempenhar seus papéis ocupacionais, 
tarefas e atividades significativas, é necessária a participação 
de um terapeuta ocupacional na equipe para o diagnóstico do 
caso. Segundo a Associação Americana de Terapia 
Ocupacional (American Occupational Therapy Association, 
AOTA), o terapeuta ocupacional é o profissional que facilita o 
engajamento em ocupações para fornecer suporte para a 
participação do indivíduo no contexto ou em contextos (AOTA, 
2015). 

O capítulo discute a prática da Terapia Ocupacional no 
tratamento de crianças com TEA. Na prática clínica, não é 
comum que pais ou cuidadores busquem o tratamento 
terapêutico ocupacional de forma livre. A demanda da clínica 
são crianças encaminhadas por profissionais que já conhecem 
a atuação do terapeuta ocupacional com TEA e comprovaram 
a importância da atuação. É preciso divulgar mais o trabalho 
destes profissionais nas equipes inter e multidisciplinares. As 
perguntas que geralmente surgem são: o que é Terapia 
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Ocupacional? Como é o trabalho do terapeuta ocupacional com 
as crianças autistas? 

Crianças que apresentam o TEA são figuras únicas, 
são necessárias abordagens inovadoras que justifiquem as 
diversidades teóricas que embasem as práticas dos terapeutas 
ocupacionais (BLOMMER; ROSE, 1986). 

Os modelos teóricos utilizados no campo da Terapia 
Ocupacional servem para nortear o pensamento do profissional 
e fundamentar sua prática. Alguns autores realizaram 
levantamentos das diferentes teorias utilizadas para subsidiar 
a prática da profissão (CANIGLIA, 2005; JARA, 2018). Esses 
diferentes modelos teóricos e técnicas de intervenção foram 
modificados e aprimorados ao longo da história, de acordo com 
as mudanças políticas, econômicas, e sociais do homem, sobre 
saúde e doença ocorridas na sociedade (MEDEIROS, 2003). 
Como a sociedade vive em constante modificação e o cliente é 
o principal foco, algumas vezes é difícil seguir um único modelo.  

A prática dos profissionais brasileiros apresenta-se de 
forma diversa, constituindo ações plurais que subsidiam várias 
discussões acerca do processo terapêutico. Assim, os 
terapeutas ocupacionais diferenciam-se pela maneira de olhar 
a atividade humana, pela análise do sujeito em processo de 
atividade e adaptação, além das relações estabelecidas 
(MALFITANO; LOPES, 2003). O profissional precisa ter um 
arcabouço de conhecimento “capaz de proporcionar mudanças 
junto ao indivíduo, suas ocupações e ambiente, ou em qualquer 
combinação destes fatores, de modo a possibilitar que os 
objetivos traçados com o cliente sejam alcançados” (PONTES; 
POLATAJKO, 2016, p. 405). 

A atuação do terapeuta ocupacional com crianças 
autistas envolve o estímulo das habilidades cognitivas, 
motoras, sociais, sensoriais e emocionais, bem como 
orientações aos pais, responsáveis e professores com o intuito 
de fortalecer ações diretas com a criança, além de adaptar 
ambientes e objetos para o desempenho das ocupações. 
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Intervenção terapêutico ocupacional. 
 A avaliação é fator primordial e essencial para a 
compreensão das demandas apresentadas pelo cliente, seus 
familiares ou responsáveis. Ao analisar a demanda 
apresentada pelo cliente, o terapeuta ocupacional é capaz de 
atuar de forma mais direcionada e ter mais ganhos no 
acompanhamento da criança. 

A grande maioria dos profissionais inicia o processo de 
avaliação por meio da anamnese, que é o acolhimento e a 
entrevista iniciais, e posteriormente parte para outros meios de 
avaliações complementares, que geralmente são instrumentos 
padronizados, não padronizados e a observação informal da 
relação da criança com o ambiente e os objetos.  

Dentre os principais instrumentos utilizados, destaca-
se o uso das avaliações que abordam os perfis sensoriais 
(SILVA; MARTINEZ, 2002), pois muitas crianças autistas 
apresentam déficit para integrar as informações sensoriais, 
tornando o envolvimento ocupacional prejudicado.  

É comum observar crianças com TEA que apresentam 
disfunção de integração sensorial e, consequentemente, 
alterações sensoriais, como por exemplo: a busca frequente 
por movimentos corporais; seletividade alimentar; dificuldade 
em tolerar certas texturas; busca visual por objetos em 
movimento; entre outros (ROLEY, et al. 2015). 

Diante da variedade de instrumentos disponíveis, é 
comum observar avaliações que buscam identificar áreas e 
componentes de desempenho, mas que não buscam descrever 
e compreender o desempenho ocupacional da criança (SILVA; 
MARTINEZ, 2002). 

Conforme mencionado anteriormente, a Terapia 
Ocupacional procura facilitar o engajamento em ocupações 
para oferecer suporte para a participação do indivíduo no 
contexto ou em contextos. Avaliar, compreender e identificar 
alterações nas ocupações envolve uma característica 
subjetiva, dificultando o uso de apenas uma avaliação. Desta 
forma, muitos profissionais optam pela avalição informal ou não 
padronizada para identificar o desempenho da criança na 
realização das atividades da vida diária, ou simplesmente 
avaliam as necessidades para a Terapia Ocupacional com 
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base na abordagem bottom-up (de baixo para cima), que é a 
visão em um único subsistema, ou seja, traçando abordagens 
mais voltadas para os componentes do cliente, evitando a  
abordagem top-down (de cima para baixo), que considera o 
cliente em seu contexto explorando as atividades e observando 
seu desempenho e limitações. Neste último caso, somente 
após observação inicial do desempenho funcional da criança 
se deve partir para a abordagem bottom-up para trabalhar 
componentes e alcançar níveis satisfatórios de desempenho 
(MAGALHÃES, 2003). 
 Após avaliação, o terapeuta ocupacional deve traçar 
um plano terapêutico singular e embasar sua prática em um 
modelo adequado para aquele indivíduo, uma abordagem para 
a prática ou técnica científica. 

Após as avaliações, o profissional identificará as 
principais habilidades e dificuldades para então traçar um plano 
de tratamento com os pais ou cuidadores, para alcançar as 
necessidades da criança e da família. Selecionados os 
objetivos, o terapeuta ocupacional criará um plano de 
tratamento com ações e estratégias para alcançar as metas 
traçadas, que podem ser a médio ou longo prazo. Na 
intervenção os profissionais realizam as práticas baseadas na 
ocupação humana, utilizando abordagens com evidências 
científicas, que muitas vezes requerem treinamento, mas 
sempre permeadas pelo brincar e seus desdobramentos.  

É importante lembrar que a intervenção que utiliza o 
brincar como recurso terapêutico precisa estar acompanhada 
do conhecimento das diferentes definições teóricas, para que 
seja de fato fundamentada, norteada e graduada.  

O brincar contribui para o processo de aprendizagem e 
desenvolvimento da criança com TEA, uma vez que a interação 
da criança com o ambiente e com os objetos ou pessoas no 
processo do brincar é capaz de estimular aspectos sociais, 
emocionais, cognitivos e percepto-motores. 

Dentre as diversas abordagens utilizadas pela Terapia 
Ocupacional no tratamento do Autismo, destaca-se a 
Integração Sensorial, principalmente pelo número de 
publicações com evidências científicas e resultados 
satisfatórios para o público. Por apresentar déficits sensoriais 
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diversificados, as crianças com TEA aparentemente 
respondem bem quando são usadas abordagens que 
estimulem ou regulem tais aspectos. 
 Outras abordagens como o treino de habilidades, as 
técnicas comportamentais, as formas de autorregulação e 
estimulação sensorial trazem resultados extremamente 
importantes para o sucesso do tratamento da criança com TEA. 
Para que a intervenção seja mais efetiva, muitas vezes essas 
técnicas, abordagens ou modelos são entrelaçados gerando 
melhor resultado.  
 
Considerações finais 
 Apesar da variedade de tratamento utilizados para a 
criança com TEA, a Terapia Ocupacional, durante todo o 
processo de intervenção o profissional deve embasar sua 
prática na ocupação da criança. Isto é, estimulando os 
componentes de desempenho fundamentais para estimular o 
engajamento da criança em seus papéis ocupacionais nos 
diversos contextos de vida e em suas atividades cotidianas 
significativas. 
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CAPÍTULO 17:  
 

A INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NO 
DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS COM TEA69 

 
THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON THE 

DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH ASD 
 

LA INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL 
DESARROLLO DE NIÑOS CON DEA 

 
Amanda Cabral dos Santos70 

Rebeca Marques Pinho Silva71 
Ronaldo Alex Soares de Almeida 72 

 
Resumo 
O tema deste capítulo é a influência da atividade física no 
desenvolvimento de crianças com TEA. Investigou-se o 
seguinte problema: “Quais as contribuições da atividade física 
para o desenvolvimento das crianças com TEA?”. Cogitou-se a 
seguinte hipótese “a atividade física contribui para o 
desenvolvimento integral da criança com TEA, interferindo não 
só nos aspectos físicos, mas também nos aspectos cognitivos, 
afetivos e sociais”. O objetivo geral desse capítulo é 
“demonstrar a influência da atividade física no desenvolvimento 
da criança com TEA”. Os objetivos específicos são: “definir o 
que é o TEA e suas principais características”; “relatar os 
estudos realizados sobre atividade física em crianças com 
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TEA”; “relacionar a atividade física com o desenvolvimento dos 
aspectos físicos, cognitivos, afetivos e sociais em crianças com 
TEA”. Este trabalho é importante para um profissional da saúde 
devido a necessidade de compreender a interdisciplinaridade 
nas intervenções em crianças com TEA; para a ciência, é 
relevante por promover a reflexão acerca dos vários aspectos 
que compõem o desenvolvimento de crianças com TEA e a 
necessidade da interlocução entre as diversas áreas de 
conhecimento e de intervenção, agrega à sociedade pelo fato 
de trazer à tona a importância da inclusão de crianças com TEA 
na sociedade por meio de atividades lúdicas e sociais que, 
naturalmente, fazem parte do universo infantil. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa teórica com duração de dois meses. 
 
Palavras-chave: TEA. Atividade física. Educação física. 
Inclusão. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is the influence of physical activity on 
the development of children with ASD. The following problem 
was investigated: "What are the contributions of physical activity 
to the development of children with ASD?". The following 
hypothesis was considered “physical activity contributes to the 
integral development of children with ASD, interfering not only 
in physical aspects, but also in cognitive, affective and social 
aspects”. The general objective of this chapter is "to 
demonstrate the influence of physical activity on the 
development of children with ASD". The specific objectives are: 
“to define what TEA is and its main characteristics”; "Report the 
studies carried out on physical activity in children with ASD"; 
"Relate physical activity to the development of physical, 
cognitive, affective and social aspects in children with ASD". 
This work is important for a health professional due to the need 
to understand the interdisciplinarity in interventions in children 
with ASD; for science, it is relevant because it promotes 
reflection on the various aspects that make up the development 
of children with ASD and the need for dialogue between the 
different areas of knowledge and intervention, adds to society 
by highlighting the importance of inclusion of children with ASD 
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in society through playful and social activities that, naturally, are 
part of the children's universe. It is a qualitative theoretical 
research lasting two months. 
 
Keywords: ASD. Physical activity. Physical education. 
Inclusion. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es la influencia de la actividad física en 
el desarrollo de los niños con DEA. Se investigó el siguiente 
problema: "¿Cuáles son las contribuciones de la actividad física 
al desarrollo de los niños con DEA?". La siguiente hipótesis fue 
considerada "la actividad física contribuye al desarrollo integral 
de los niños con DEA, interfiriendo no solo en los aspectos 
físicos, sino también en los aspectos cognitivos, afectivos y 
sociales". El objetivo general de este capítulo es "demostrar la 
influencia de la actividad física en el desarrollo de los niños con 
DEA". Los objetivos específicos son: "definir qué es DEA y sus 
características principales"; "Informar los estudios realizados 
sobre la actividad física en niños con DEA"; "Relacionar la 
actividad física con el desarrollo de aspectos físicos, cognitivos, 
afectivos y sociales en niños con DEA". Este trabajo es 
importante para un profesional de la salud debido a la 
necesidad de comprender la interdisciplinariedad en las 
intervenciones en niños con DEA; para la ciencia, es relevante 
porque promueve la reflexión sobre los diversos aspectos que 
conforman el desarrollo de los niños con DEA y la necesidad 
de diálogo entre las diferentes áreas de conocimiento e 
intervención, se suma a la sociedad al resaltar la importancia 
de la inclusión de niños con DEA en la sociedad a través de 
actividades lúdicas y sociales que, naturalmente, forman parte 
del universo infantil. Es una investigación teórica cualitativa que 
dura dos meses. 
 
Palabras clave: DEA. Actividad física. Educación física. 
Inclusión. 
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Introdução 
A atividade física atualmente é um dos principais meios 

pelo qual o indivíduo obtém saúde. Faz parte de programas de 
reabilitação da maioria das patologias, é um meio de 
manutenção da saúde física e mental e é essencial para o 
desenvolvimento humano.  

O tema deste capítulo é a influência da atividade física 
no desenvolvimento de crianças com TEA, não como agente 
de reabilitação ou intervenção, mas como instrumento de 
inclusão dessas crianças no meio social e de desenvolvimento 
integral. 

Este capítulo se propõe a responder ao seguinte 
problema “Quais as contribuições da atividade física para o 
desenvolvimento das crianças com TEA?”. Existem inúmeras 
possibilidades de intervenção para melhorar a linguagem, a 
comunicação e a interação de crianças com diagnóstico de 
TEA. Mas proporcionar a inclusão dessas crianças em 
atividades coletivas próprias do universo infantil também 
resulta em benefícios para seu desenvolvimento. 

A hipótese levantada frente ao problema em questão 
foi que “a atividade física contribui para o desenvolvimento 
integral da criança com TEA, interferindo não só nos aspectos 
físicos, mas também nos aspectos cognitivos, afetivos e 
sociais”. Assim, é preciso aliar meios de convivência fora do 
contexto patologizante da intervenção, da terapia, para 
alcançar o desenvolvimento das crianças com TEA. 

O Objetivo Geral deste trabalho é “demonstrar a 
influência da atividade física no desenvolvimento da criança 
com TEA”, buscando a reflexão acerca da importância da 
atividade física enquanto promotora do desenvolvimento fora 
de ambientes terapêuticos de intervenção. 

Os Objetivos Específicos deste trabalho são “definir o 
que é o TEA e suas principais características”; “relatar os 
estudos realizados sobre atividade física em crianças com 
TEA”; “relacionar a atividade física com o desenvolvimento dos 
aspectos físicos, cognitivos, afetivos e sociais em crianças com 
TEA”. 

Este trabalho é importante para um profissional da 
saúde devido à necessidade de compreender a 
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interdisciplinaridade e a inclusão no processo de 
desenvolvimento de crianças com TEA. As intervenções 
terapêuticas e individuais são de extrema importância para que 
a criança com TEA possa adquirir habilidades necessárias ao 
convívio social, porém esse trabalho deve ser planejado de 
modo que a criança possa, concomitantemente, vivenciar e 
experimentar situações do universo infantil, em atividades 
conduzidas e supervisionadas por profissionais especializados 
e atentos ao processo de inclusão. 

Para a ciência, é relevante por promover a reflexão 
acerca dos vários aspectos que compõem o desenvolvimento 
de crianças com TEA e a necessidade da interlocução entre as 
diversas áreas de conhecimento e de intervenção. A educação 
física, em sua abordagem construtivista e lúdica de 
proporcionar o desenvolvimento infantil, é uma dessas áreas 
que têm muito a contribuir nos casos de crianças com TEA. 

Esse estudo agrega à sociedade pelo fato de trazer à 
tona a importância da inclusão de crianças com TEA na 
sociedade por meio de atividades lúdicas e sociais que, 
naturalmente, fazem parte do universo infantil, mas que são 
estruturadas e conduzidas de modo a promover a inclusão. 

Trata-se de uma pesquisa teórica, bibliográfica, com 
fundamento em artigos científicos e livros acadêmicos, bem 
como em lei, doutrina ou jurisprudências sobre o TEA e as 
possibilidades de ações que levem à diminuição dos efeitos 
deletérios causados por ele, dentre eles, a atividade física.  

A pesquisa foi realizada por meio de revisão de 
literatura cuja base de busca de artigos foi realizada no Google 
Acadêmico, LILACS, Scielo e em repositórios de universidades 
brasileiras. Foram selecionados artigos científicos, livros e leis 
a partir das seguintes palavras-chave: “TEA, atividade física, 
educação física, inclusão”. 

As referências bibliográficas encontradas sem ISBN, 
ISSN, DOI ou registros oficiais de identificação e certificação 
foram excluídas. O tempo previsto para essa pesquisa de 
revisão de literatura foi de dois meses, para leitura dos textos 
originais (artigos e livros), bem como seleção dos trechos e 
paráfrases. No primeiro mês realizou-se o levantamento do 
referencial teórico; no segundo mês, a revisão da literatura e a 
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elaboração dos elementos pré-textuais e pós-textuais que 
compõem todo o trabalho. 

Optou-se por uma pesquisa qualitativa, na qual os 
autores trataram os dados obtidos por meio da pesquisa 
bibliográfica, considerando os aspectos relevantes levantados 
pelos seus respectivos autores. 
 
A influência da atividade física no desenvolvimento de 
crianças com TEA 

Desde a antiguidade tem-se conhecimento de alguns 
relatos sobre crianças e adultos com comportamentos 
“estranhos” que, hoje, sabemos que podem estar relacionados 
ao autismo infantil ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), 
como estabelece a quinta edição do Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) (ASSOCIAÇÃO 
PSIQUIÁTRICA AMERICANA, 2014). 

O autismo é uma síndrome comportamental com 
etiologias diferentes, na qual o processo de desenvolvimento 
infantil é profundamente distorcido. Sendo assim pessoas com 
incapacidade de estabelecer relações normais com outras 
pessoas e reagir a situações desde o início da vida, bem como 
um atraso na aquisição de linguagem são denominadas como 
“Autistas” (AMY, 2001; ALLISON; MCDONALD, 1991). 

O autismo é um transtorno de comportamento que 
ocorre durante o desenvolvimento infantil, caracteriza-se por 
déficits nas habilidades sociais, na comunicação, nos padrões 
repetitivos, restritos de comportamentos e interesses 
(CELIBERTI et al., 1997).  

As intervenções voltadas para o público com TEA têm 
sido desenvolvidas de acordo com o grau de comprometimento 
de cada indivíduo, bem como suas classificações que podem 
ser: leve, moderada ou severa. 

Pesquisas demonstram que a prática regular de 
exercícios físicos pode gerar uma série de benefícios para 
pessoas com esse transtorno, que, mesmo apresentando uma 
forma diferenciada de pensamento e execução, são capazes 



 320 

de realizar atividades do dia-a-dia. Alguns desses estudos 
serão abordados aqui. 

O que muitas vezes dificulta a aprendizagem e as 
aquisições das pessoas com TEA é estarem inseridas em 
contextos discriminatórios, preconceituosos, sem acesso a 
políticas públicas que favoreçam seu pleno desenvolvimento e 
sua inclusão (ALLISON; MCDONALD, 1991). 

Nesse sentido, a atividade física oferecida, orientada e 
supervisionada por profissionais da Educação Física que a 
promovem de forma lúdica, participativa e não competitiva, 
coletiva, pode ser uma ferramenta importante para o 
desenvolvimento de crianças com TEA. 

As atividades propostas podem, além de melhorar o 
condicionamento físico de crianças e adultos com TEA, 
melhorar as interações sociais, diminuir os padrões 
estereotipados, aumentar a concentração e desenvolver a 
linguagem. 

Independentemente das condições do TEA, praticar 
exercícios tem um efeito estimulante sobre o cérebro, 
desenvolvendo as habilidades motoras, a autonomia, os 
aspectos cognitivos, a noção de tempo e espaço, além de 
elevar a autoestima (AMY, 2001). 

A inclusão de esportes, exercícios e outras atividades 
físicas pode ser considerada como um complemento 
terapêutico, por apresentar impacto na melhora de sintomas, 
de comportamentos e na qualidade de vida nas pessoas com 
TEA. 

A atividade física tem sido associada ao bem estar e à 
saúde, obtendo, assim, uma melhora na qualidade de vida de 
todas as pessoas que a pratica. Esses benefícios não são 
diferentes em pessoas portadoras de deficiências ou limitações 
(LOURENÇO et al., 2015). 

Lourenço et al. (2015) ainda relatam que pessoas com 
TEA demonstram características que podem dificultar a 
participação em programas de atividade física, destacando a 
falta de iniciativa, a tendência ao isolamento e pouca ou 
nenhuma comunicação. Assim, a família e os professores têm 
um papel fundamental na identificação das atividades mais 
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adequadas a cada criança, levando em conta seus interesses, 
suas habilidades e suas limitações. 

Os profissionais da Educação Física expressam-se, 
muitas vezes, de uma forma não verbal, por meio do corpo e 
do movimento. Assim, o profissional de Educação Física tem 
sido inserido em centros terapêuticos voltados para pessoas 
com transtornos mentais, cuja intervenção acontece por 
intermédio de uma equipe multidisciplinar (LOURENÇO et al., 
2015). 

Lima et al.(2017) relatam que a inserção desse 
profissional é algo recente, sendo ainda necessário estruturar 
espaços físicos adequados para as atividades físicas 
planejadas e qualificar os profissionais de Educação Física 
para atuação em ambientes clínicos e terapêuticos, garantindo 
um tratamento qualificado. 

Segundo Souza e Fachada (2012), a atividade física 
tem como proposta melhorar o condicionamento físico das 
crianças com TEA, o que reflete na sua forma de interação 
social já que diminui padrões estereotipados e melhora a 
concentração. 

Segundo Labanca (2000), a Educação Física, é uma 
disciplina que pode ser voltada para alunos com TEA, por meio 
de atividades coletivas ou individuais, tendo potencial para 
realizar a socialização e interação social, promovendo o 
desenvolvimento de consciência corporal, permitindo, assim, 
uma construção de si próprio como pessoa inserida no mundo. 

A Educação Física tem como objetivo, auxiliar o 
desenvolvimento físico, mental e afetivo dos alunos. Por meio 
da atividade física, crianças com TEA podem melhorar a 
execução de comandos simples, desenvolvendo habilidades 
motoras e aumento do repertório de comunicação e expressão 
corporal. 

Segundo Jones et al. (2017), em uma revisão literária, 
descobriu-se que crianças com TEA tendem a obter baixo nível 
de atividade física apresentando, em média, 34 minutos por dia 
de atividade física de moderada a vigorosa, volume que não 
atende as recomendações da OMS sugeridas, sendo que o 
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comportamento sedentário dessa criança chega a 11 horas por 
dia. 

Segundo Labanca (2000), as atividades devem ser 
adequadas a idade cronológica da criança e compatíveis com 
o contexto cultural social e econômico aonde a criança está 
inserida. O autor sugere o método de circuitos que contenham 
obstáculos, subidas e descidas, transposição de objetos, 
mudança de direção, equilíbrio dinâmico e estático, saltos. Os 
jogos com lançamentos de artefatos, jogos com bolas e jogos 
com regras simples que tenham começo, meio e fim também 
são recursos que auxiliam a aquisição de habilidades motoras. 

A prática de exercícios físicos tende a minimizar os 
efeitos de padrões e comportamentos de inadaptação, 
estereotipados e agressivos. Assim, para montar um plano de 
atividade física para uma pessoa com TEA, é necessário 
estabelecer parcerias entre os profissionais que atuam com ela 
e a família, de modo que todos os envolvidos possam conhecer 
e compartilhar informações como: interesses, formas de 
comunicação, medos, limitações. Assim, o profissional de 
Educação Física pode pensar em exercícios individualizados, 
em grupos ou em pares considerando as necessidades 
individuais da criança com TEA. 

 Lourenço et al.(2015) relatam que crianças com TEA, 
obtém benefícios significativos com a prática da atividade física 
sendo eles: maior sensibilidade aos medicamentos, redução 
das estereotipias, melhora postural e motora, melhora na força 
muscular, flexibilidade, aptidão cardiovascular e redução do 
índice de gordura corporal. 

Obrusnikova e Cavalier (2011) identificaram que os 
motivos para a falta de atividade física na rotina da criança com 
TEA são: falta de parceiros para o exercício já que muitas 
crianças com TEA têm dificuldade de buscar interação com 
outras, condições externas adversas que desencadeiam crises 
como ambientes com muito barulho ou informações visuais, 
falta de transporte para um local que ofereça o serviço e falta 
de tempo pelo excesso de intervenções. 

Obrusnikova e Miccinello (2012) realizaram um estudo 
com os pais das crianças com TEA que identificou a falta de 
motivação, prejuízo motor social, déficit na habilidade de 
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comunicação, o ambiente externo adverso, tempo insuficiente, 
alergias, a falta de programas comunitários e de profissionais 
treinados, falta de ambientes adequados e, por fim, a educação 
física não atende as necessidades das crianças. 

Kumer et.al. (2016) identificaram que crianças com 
TEA tendem a obter sobrepeso e obesidade, quando 
comparadas a população da mesma faixa etária. Esse é um 
dado relevante já que a atividade física, juntamente com uma 
alimentação balanceada, são estratégias eficazes no combate 
à obesidade infantil. 

Segundo Copetti (2012), para que o aluno com 
diagnóstico de TEA participe da Educação Física, é necessário 
respeitar o processo de inclusão e adaptação, obter apoio de 
todos os profissionais envolvidos no processo de cuidados a 
essa criança, respeitar e trabalhar as limitações que se 
apresentam ao longo da realização das atividades propostas. 

Camargo e Bosa (2009) relatam que a prática de 
esportes para pessoas com TEA trazem benefícios para o 
desenvolvimento, quebrando barreiras e estigmas, 
possibilitando o convívio e oportunizando o desenvolvimento 
das capacidades interativas. 

 
Considerações Finais 

A elaboração de um programa de atividades físicas 
para crianças com TEA (Transtorno de Espectro Autismo) visa, 
sobretudo, melhorar a interação e a autonomia, proporcionando 
uma melhor qualidade de vida não só para essas crianças, mas 
para suas famílias. 

A dificuldade de socialização do autista é encarada 
como o grande desafio para os profissionais que atuam com 
esse público. Apesar de uma das características do quadro ser 
a deficiência intelectual, as crianças com TEA são 
potencialmente capazes de aprender e superar muitas das 
limitações, cabendo aos profissionais orientarem as famílias 
quanto a esse potencial e escolherem estímulos, atividades e 
intervenções adequadas para cada indivíduo, respeitando seus 
interesses, seus desejos, suas limitações e sua forma particular 
de comunicação. 



 324 

Alguns estudos mostraram que a prática de exercícios 
como caminhada, equoterapia e atividades aquáticas como 
natação, hidroginástica e mergulho auxiliam na capacidade de 
comunicação, na redução do comportamento antissocial, e 
também na diminuição da inadaptabilidade, e estereotipadas, 
de agressividade em pessoas com TEA. 

O movimento em si libera hormônios que provocam 
sensações prazerosas. Assim, a atividade física bem orientada 
pode ser uma alternativa para que, através do corpo em 
movimento, a criança com TEA possa desenvolver os aspectos 
físicos, cognitivos, emocionais e sociais.  

Os déficits motores presentes em crianças com TEA 
revelam-se na falta de equilíbrio e coordenação, na 
organização espacial e temporal precária, no tônus alterado. 
Assim, as atividades físicas devem estar voltadas para a 
melhora da funcionalidade, da autonomia e da interação por 
meio de atividades que desenvolvam a força muscular, o 
condicionamento cardiorrespiratório, a consciência corporal, o 
planejamento e a execução dos movimentos. 

Fournier et al. (2010), defendem o uso do exercício 
físico como instrumento de desenvolvimento das crianças com 
TEA, mas relatam a necessidade de um maior investimento em 
pesquisas e estudos para que a prática seja melhor 
fundamentada. 

Essas atividades devem ser adequadas às pessoas 
com TEA, respeitando as limitações de cada indivíduo. Assim, 
esse estudo mostra a importância de registro e investigação 
para ampliar o conhecimento científico sobre os efeitos da 
atividade física no desenvolvimento das crianças com TEA, o 
investimento na formação de profissionais da Educação Física 
para o trabalho com esse público e a importância da equipe 
multidisciplinar. 
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que influenciam no desenvolvimento neuropsicomotor e na 
socialização, desencadeiam atrasos significativos na 
comunicação e nas habilidades sociais da criança. 
Metodologia: o capítulo foi elaborado a partir de uma revisão 
bibliográfica nas bases de dados Medline, Lilacs, Scielo e 
Google Acadêmico. Foi efetuada a leitura de livros, revistas, 
artigos e manuais. Resultados e Discussão: é possível 
observar inúmeros avanços na multidisciplinaridade dos 
exercícios físicos relatados para crianças com TEA, e incluem 
principalmente a melhoria do funcionamento da capacidade 
cardiorrespiratória, o desenvolvimento e o refinamento de 
habilidades motoras, a melhora no funcionamento 
comportamental e cognitivo. A psicologia trabalha na aceitação 
do diagnóstico do filho e nas limitações sociais e 
comportamentais que em ação conjunta com a constelação 
sistêmica permeiam a inserção do indivíduo em sociedade, o 
sentir diferente dos outros e as garantias legais da promoção 
social e da saúde. Contudo, todas as esferas da sociedade têm 
papel fundamental na vida deste indivíduo, por meio de 
relações que buscam terapias que utilizem o corpo na conexão 
corpo-mente e verificam de que forma podem contribuir para o 
tratamento de crianças autistas. 
 
Palavras-chave: Espectro Autista. Equipe Multidisciplinar. 
Desenvolvimento Neuropsicomotor. Saúde Mental.  
 
Abstract  
Autistic Spectrum Disorder is characterized by genetic 
alterations that cause a group of disabilities that influence 
neuropsychomotor development and socialization, triggering 
significant delays in the child's communication and social skills. 
Methodology: the chapter was prepared based on a 
bibliographic review in the Medline, Lilacs, Scielo and Google 
Scholar databases. Books, magazines, articles and manuals 
were read. Results and Discussion: it is possible to observe 
countless advances in the multidisciplinarity of physical 
exercises reported for children with ASD, and include mainly the 
improvement of the functioning of cardiorespiratory capacity, 
the development and refinement of motor skills, the 
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improvement in behavioral and cognitive functioning. 
Psychology works on accepting the child's diagnosis and on the 
social and behavioral limitations that, in conjunction with the 
systemic constellation, permeate the insertion of the individual 
in society, the feeling different from others and the legal 
guarantees of social and health promotion. However, all 
spheres of society have a fundamental role in the life of this 
individual, through relationships that seek therapies that use the 
body in the body-mind connection and verify how they can 
contribute to the treatment of autistic children. 
Keywords: Autistic Spectrum. Multidisciplinary team. 
Neuropsychomotor development. Mental health. 
 
Resumen 
El Trastorno del Espectro Autista se caracteriza por 
alteraciones genéticas que provocan un grupo de 
discapacidades que influyen en el desarrollo neuropsicomotor 
y la socialización, desencadenando importantes retrasos en las 
habilidades comunicativas y sociales del niño. Metodología: el 
capítulo se elaboró a partir de una revisión bibliográfica en las 
bases de datos Medline, Lilacs, Scielo y Google Scholar. Se 
leyeron libros, revistas, artículos y manuales. Resultados y 
Discusión: es posible observar numerosos avances en la 
multidisciplinariedad de los ejercicios físicos reportados para 
niños con TEA, y principalmente incluyen la mejora del 
funcionamiento de la capacidad cardiorrespiratoria, el 
desarrollo y refinamiento de las habilidades motoras, la mejora 
en el funcionamiento conductual y cognitivo. La psicología 
trabaja en la aceptación del diagnóstico del niño y en las 
limitaciones sociales y conductuales que, en conjunción con la 
constelación sistémica, permean la inserción del individuo en la 
sociedad, el sentimiento de diferenciación de los demás y las 
garantías legales de promoción social y de salud. Sin embargo, 
todos los ámbitos de la sociedad tienen un papel fundamental 
en la vida de este individuo, a través de relaciones que buscan 
terapias que utilicen el cuerpo en la conexión cuerpo-mente y 
verifiquen cómo pueden contribuir al tratamiento de los niños 
autistas. 
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Palabras clave: Espectro Autista. Equipo Multidisciplinario. 
Desarrollo Neuropsicomotor. Salud Mental. 

 
Introdução. 
 O Transtorno do Espectro Autista é caracterizado por 
um grupo de deficiências que impactam diretamente no 
desenvolvimento e acarreta atrasos significativos na 
comunicação e nas habilidades sociais, também são 
consideradas as alterações de repetição de comportamentos, 
como os movimentos estereotipados. É possível classificar os 
indivíduos com TEA em três níveis de acordo com o nível de 
suporte que necessitam, nível 01: exige suporte, nível 2: exige 
suporte substancial e nível 3: exige apoio extremo em todos os 
momentos. O TEA é uma desordem cerebral que impacta no 
desenvolvimento neuropsicomotor e pode interferir na forma 
como o indivíduo percebe o mundo ao redor e na maneira como 
interage com os outros. 
 De acordo com GUPTA E STATE (2006), o Autismo é 
um transtorno predominantemente genético, com uma taxa de 
herança genética altíssima, estimada em mais de 90%. Uma 
combinação de heterogeneidade fenotípica e o provável 
envolvimento de múltiplos locis que interagem e dificultam os 
esforços de descobertas de genes. Mesmo após anos de 
pesquisa era possível identificar progressos singelos, contudo 
na atualidade a área científica sobre o Autismo se movimenta 
de maneira notável e em ritmo acelerado. Entre as descobertas 
foi identificada uma mutação genética específica no NLGN4 
como responsável por casos de retardo mental ou 
comprometimentos gerais de desenvolvimento, foi identificado 
o EN2 como protagonista para a associação com o fenótipo do 
Autismo e uma região de ligação genética no cromossomo 17q. 
 Tudo confirmado por meio de amostras independentes 
utilizando critérios estatísticos rigorosos. Essas são algumas 
das descobertas modestamente animadoras para o TEA, por 
meio delas é possível estabelecer perspectivas de ampliação 
de estudos para um contexto de avanço real, pois a 
identificação desses alelos de risco que ocasionam mutações 
raras é o primeiro passo para desmistificar a fisiopatologia e a 
biologia dos TEA. Será uma jornada de combinações 
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multidisciplinares que contribuirá com achados incluindo 
geneticistas, pesquisadores clínicos, neurobiólogos do 
desenvolvimento e profissionais de neuroimagem. A força 
tarefa poderá alavancar novos rumos para o tratamento desses 
pacientes, traçando metas para desvendar estratégias de 
prevenção, mesmo que ainda estejamos nos primeiros passos 
da jornada. 
 Relatado por PETRUS et al (2008), o TEA aumenta em 
prevalência, ocorre quatro vezes mais em homens que em 
mulheres, e a prevalência global está entre 1 e 200 crianças 
diagnosticadas com TEA. 
 Há inúmeros benefícios relatados na 
multidisciplinaridade do tratamento do indivíduo com TEA. Os 
benefícios dos exercícios físicos para crianças com TEA 
incluem principalmente a melhoria do funcionamento da 
capacidade cardiorrespiratória, o desenvolvimento e o 
refinamento de habilidades motoras, a melhora no 
funcionamento comportamental e cognitivo, a intervenção 
fisioterapêutica com exercícios físicos demostrou eficácia na 
redução de comportamentos desadaptativos e 
comportamentos estereotipados, bem como influenciou o 
desempenho acadêmico e as habilidades sociais. 
 
EXERCÍCIOS FÍSICOS COGNITIVOS COMO INTERVENÇÃO 
PARA CRIANÇAS E JOVENS COM TEA.  

Tan, Pooley e Speelman (2016) relatam que os 
benefícios físicos têm impactos positivos na saúde física, 
comportamental, cognitiva e no funcionamento psicossocial, 
principalmente nas funções executivas. Os efeitos das 
atividades no exercício da cognição diferem de acordo com as 
tarefas cognitivas, normalmente são categorizados em duas 
modalidades: duração da tarefa e funções executivas globais. 
Os principais objetivos alcançados foram o tempo superior 
gasto para a execução e conclusão de tarefas simples 
comparado ao observado nas funções executivas. 
 Entretanto, os efeitos dos exercícios variam entre os 
indivíduos e favorecem algumas funções cognitivas em 
detrimento de outras. 
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Muitas crianças com Autismo desenvolvem 
comprometimentos sensoriais e motores na fase inicial da 
infância, consequentemente várias intervenções evoluíram 
para o tratamento de déficits.  A terapia está voltada para a 
integração sensorial, técnicas de estimulação sensorial, 
intervenções auditivas e visuais, técnicas de manuseio 
sensório-motor e exercício físico com o objetivo de direcionar 
os recursos do TEA descritos acima, para facilitar as 
habilidades acadêmicas, de lazer e de autocuidado de crianças 
com Autismo. 
Os benefícios dos exercícios físicos estão bem documentados 
tendo em vista a modulação fisiológica dos exercícios 
aeróbicos em comportamentos estereotipados do Autismo, o 
que ocorre principalmente pela liberação de 
neurotransmissores. 
 É importante ressaltar que intervir no processo de 
vivência do indivíduo é intervir na sua totalidade humana e esse 
processo acontece pela conexão de um simples olhar, o tocar, 
o escutar e até o falar. Provocar essas experiências é como 
alterar a forma de vivência global do ser e sua sincronia com o 
mundo ao redor. 
 A ferramenta mais importante está relacionada ao 
olhar, pois quando nascemos é o primeiro contato com o mundo 
extra útero. A mãe ao pegar o filho o olha e diz quem ele é, e a 
partir deste processo iniciamos o posicionamento e a 
identidade em busca do nosso lugar no mundo. É importante 
salientar que a participação e os elos paternais e maternais são 
de extrema importância para o desenvolvimento da criança em 
todos os níveis de complexidade: emocional, intelectual e 
desenvolvimento motor. 
 O papel do fisioterapeuta é essencial para 
compreender as peculiaridades da criança com Transtorno do 
Espectro Autista, identificar e entender a profundidade de suas 
relações. É importante para a criança ter alguém que encante 
seu mundo, que sonhe, fantasie, deseje, sorria e dê 
gargalhadas, alguém alegre que busque incessantemente 
conhecimento para o exercício de seu trabalho, e que tenha 
sensibilidade suficiente, sutileza para compreender que a 
terapia ultrapassa o exercício.  Precisa considerar todos os 
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aspectos do desenvolvimento e otimizar a estimulação, 
considerar o desenvolvimento anormal que interfere 
diretamente na qualidade de vida dessas crianças. 
 É importante que o fisioterapeuta esteja adaptado para 
entender que a criança com Autismo não enxerga o próprio 
corpo como seu, infere que o corpo é um objeto secular, sem 
significado, sem importância alguma, não consegue identificar 
o corpo como um todo e por isso não desenvolve habilidades 
na íntegra, suas noções de esquema corporal são ineficientes. 
O indivíduo é tomado por sentimentos de angústia e pânico, 
principalmente quando não é estimulado e compreendido de 
forma correta e integral. A criança com Autismo necessita da 
estabilidade e segurança de todos os profissionais da equipe 
multidisciplinar para que entenda a importância do 
estabelecimento de uma relação sólida entre o físico psíquico 
e o orgânico. A consequência de experiências sensório-
motoras é que o autista poderá aumentar sua relação com o 
mundo.   
 As alterações do tônus muscular (equilíbrio e/ou 
desequilíbrio) ou os bloqueios interferem na forma de ser da 
criança e têm impacto substancial em suas emoções, vivências 
psíquicas, sociabilidade e comunicação não verbal. A 
referência materna é extremamente importante no 
desenvolvimento da criança, a forma como a mãe passa pelo 
período gestacional, enfrentando medos, ansiedade e 
depressão repercute mais tarde no desenvolvimento da criança 
nos âmbitos psicológico, intelectual, afetivo e psicomotor. A 
interação entre mãe e filho exige uma comunicação constante, 
pois interfere nas modificações tônicas da criança e no 
desenvolvimento de relações de afeto. 
 As capacidades motoras, intelectuais e afetivas são 
intermediadoras entre a criança e o mundo e estão diretamente 
relacionadas com os estímulos aos quais são expostas 
cotidianamente e pelas pessoas que as impõem. É importante 
o estabelecimento dessas experiências, pois constroem a base 
para o desenvolvimento da independência, da autonomia, da 
maturidade sociocultural e emocional. 
 A criança com TEA apresenta uma maneira peculiar de 
identificar seu corpo, segmenta o corpo e não o identifica em 
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sua totalidade, isso também acontece quando fundamentamos 
os movimentos corporais. Quando a criança não se reconhece 
como um ser global, algumas funções e movimentos podem ser 
ignorados, o que interfere no desenvolvimento do equilíbrio 
estático e na lateralidade da noção de reversibilidade, funções 
básicas para a aquisição da autonomia e aprendizagens 
cognitivas. 
 A importância da fisioterapia motora no 
acompanhamento de crianças, principalmente no 
desenvolvimento neuropsicomotor, tem impacto positivo nas 
funções das atividades da vida diária, essa intervenção é 
baseada principalmente nas aquisições de esquema corporal, 
pois é nesse contexto que a criança se reconhece. As 
atividades motoras finas também precisam ser trabalhadas, 
como transferir líquidos de um recipiente para outro e até na 
ocupação do próprio corpo durante as brincadeiras com 
colegas. As etapas devem ser respeitadas abrangendo o 
desenvolvimento do esquema corporal, o conhecimento das 
partes do corpo, a orientação espaço-corporal e a sua 
organização. 
 O papel do fisioterapeuta é essencial para criança com 
TEA, é sua função compreender que a criança precisa de uma 
relação de segurança com o terapeuta. O profissional deve 
entender as peculiaridades, considerar os fatores que 
otimizam, os aspectos que interferem no desenvolvimento 
global das crianças autistas e influenciar na compreensão do 
corpo como um todo, é um processo oneroso no qual a criança 
apresenta grande dificuldade. A forma inicial de tratamento 
consiste em auxiliar no estabelecimento da relação entre o 
psíquico e o orgânico por meio de experiências sensório-
motoras, assim a criança autista pode aumentar sua relação 
com o mundo, minimizando o que inicialmente era impossível. 
 
O impacto na socialização infantil da criança com TEA. 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um 
transtorno do neurodesenvolvimento, suas principais 
características são: dificuldades de comunicação e interação 
social, comportamentos e interesses repetitivos, ou restritos. O 
Transtorno do Espectro Autista engloba diferentes condições 
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marcadas no desenvolvimento neurológico com algumas 
características fundamentais, apresentadas em conjunto ou 
isoladamente. As manifestações na adolescência e na vida 
adulta estão relacionadas com o grau de comprometimento e 
com a capacidade de superar as dificuldades seguindo 
condutas terapêuticas adequadas para cada caso desde cedo. 
 O diagnóstico é essencialmente clínico, baseado em 
sinais e sintomas, considera os critérios estabelecidos pelo 
Manual de Diagnóstico e Estatística da Sociedade Norte 
Americana de Psiquiatria (DSM–IV) e pela Classificação 
Internacional de  Doenças da OMS (CID-10). O 
tratamento da criança com TEA depende de cada paciente, é 
exigido um tipo de acompanhamento específico e 
individualizado, no qual a participação dos pais, familiares e de 
uma equipe profissional multidisciplinar é muito importante, 
visando sempre a reabilitação global do paciente.  
 Com o diagnóstico conclusivo é possível exigir o 
cumprimento de direitos como a inclusão nas escolas.  Por lei, 
a criança com Transtorno do Espectro Autista tem direito a um 
professor acompanhante em sala de aula, por exemplo. É 
importante frisar que precisamos avançar na prática da 
inclusão e no acesso aos tratamentos especializados. Outro 
fator muito importante é a conscientização das pessoas acerca 
do TEA e como podem influenciar na interação social da 
criança, pois há grandes chances de evolução com atividades 
como o brincar. Brincadeiras que estimulam a coordenação 
motora, a interatividade, o desenvolvimento e ajudam a 
estabelecer uma interação social são atribuições essenciais 
para a vida da criança. A sociedade precisa mudar seus 
conceitos sobre o Autismo, eliminar qualquer barreira entre os 
sistemas sociais e aqueles que são excluídos por questões de 
cor, idade, condições econômicas, sociais, de origem e de 
conformação física ou mental, pois ser diferente é uma das 
várias características que uma pessoa pode ter. Portanto, a 
sociedade deve superar os paradigmas da mera afirmação da 
igualdade de todos perante a lei. 
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A inserção da criança com TEA na Educação Infantil. 
É imprescindível um diagnóstico precoce, na primeira 

infância, para colaborar com a inserção da criança no ambiente 
escolar. Pois, quanto mais cedo a família e a escola forem 
orientadas sobre o quadro da criança, melhor será sua inserção 
social e a aquisição de autonomia. A intervenção precoce, que 
pode ocorrer mesmo antes do diagnóstico conclusivo, pretende 
estimular as potencialidades e auxiliar no desenvolvimento de 
formas adaptativas de comunicação e interação.  Por isso, o 
aluno autista precisa ser primeiramente acolhido na escola, 
para que posteriormente a equipe pedagógica encontre as 
melhores formas de ensinar a criança, é importante que a 
escola acolha o aluno primeiramente, como faz com qualquer 
outra criança, pois todas têm características próprias que 
devem ser respeitadas no processo de ensino-aprendizagem.      
 As crianças com Autismo precisam de ambientes 
previsíveis, rotina e estratégias específicas de aprendizagem e 
interação social. Além disso, muitos são altamente visuais e 
exigem que as instruções sejam dadas dessa maneira. Sem o 
apoio individualizado no ambiente escolar, é improvável que 
um aluno com Autismo alcance o progresso acadêmico e social 
que deveria. O professor, em sala de aula, deve considerar 
esses aspectos ao organizar o dia a dia e a forma como 
transmitirá o conteúdo, usando diferentes recursos. Na maioria 
das vezes, a instrução verbal é difícil de ser assimilada pelas 
crianças com TEA, por isso, usar elementos visuais e concretos 
para dar instruções e transmitir conteúdos facilita a 
compreensão. Da mesma forma, muitas crianças com Autismo 
são sensíveis a ambientes barulhentos. Cuidar desses 
aspectos ajuda a criança a se sentir confortável e segura no 
ambiente escolar. Toda atividade coletiva é importante para 
aproximar a criança com TEA de seus colegas em sala de aula 
e em toda estrutura escolar. 

O comportamento de algumas crianças com TEA pode 
ser um desafio na escola, apresentando crise de ansiedade, 
frustração ou hipersensibilidade sensorial, por isso é importante 
perceber o que pode desencadear tais comportamentos 
buscando estratégias para tentar reduzir e controlar episódios. 
O professor pode observar quando esses comportamentos 

https://www.vittude.com/blog/5-razoes-para-fazer-terapia-familiar/


 337 

ocorrem e como começam. A conversa com o aluno e com os 
pais ajuda a elencar os melhores suportes em sala de aula. Os 
professores precisam criar estratégias de socialização para 
ajudar na interação de toda a turma. A adaptação curricular 
deve proporcionar ao aluno o aproveitamento do conteúdo, as 
modificações procuram adaptar o currículo regular de acordo 
com as necessidades da criança. Adaptar não é criar uma 
grade, mas dinamizar a existente para atender o estudante. As 
adaptações curriculares consistem na planificação pedagógica 
e nas ações docentes fundamentadas nos critérios básicos, o 
que o aluno deve aprender, como e quando aprenderá. As 
formas de organização do ensino devem ser mais eficientes 
para o processo de aprendizagem, inclusive na avaliação do 
aluno. O Autismo é uma desordem global que causa reações 
como o não desenvolvimento normal da inteligência, que 
resulta na dificuldade de desenvolver relações sociais normais 
e em comportamentos compulsivos e ritualísticos. Embora 
algumas pessoas tenham inteligência e fala intacta, outras 
possuem sérios retardos no desenvolvimento da linguagem. 
 Toda criança portadora de qualquer necessidade 
especial tem direito à educação. Possuir menos do que ela 
precisa é colocar em risco seu direito de conviver em sociedade 
e ser feliz. Dificilmente haverá estímulo e manifestações 
espontâneas em situação de desigualdade, sem sintonia entre 
a família, os amigos e a escola. 
 
Desafio familiar, medos e inseguranças enfrentados pelas 
famílias de crianças com TEA. 

Quando se descobre que o filho tem algum distúrbio 
incluído dentro do TEA (Transtorno do Espectro Autista), o 
susto é a primeira reação notada. Afinal, por mais que haja uma 
discussão bastante fundamentada na sociedade, muitos pais 
precisam lidar com o diagnóstico e com os primeiros passos, 
providenciando, com uma equipe multidisciplinar, as 
intervenções iniciais para melhores condições de vida. No 
grupo de especialistas, a figura do psicólogo é de extrema 
importância, pois com outros responsáveis pelo tratamento 
oferece as coordenadas necessárias para o autista. O 
acompanhamento psicológico é responsável por demandas 
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individuais com estratégias eficazes. Obviamente, após a 
análise minuciosa da situação do paciente. 
 O diagnóstico de Autismo traz sofrimento para toda a 
família, principalmente no início do diagnóstico, quando 
começa a fase de aceitação. Por isso, todas as pessoas 
envolvidas, sejam pais, irmãos ou parentes, precisam conhecer 
as características do TEA e aprender técnicas que facilitem a 
autossuficiência, a comunicação da criança e o relacionamento 
de todos os que convivem com ela. Há uma série de mudanças 
na dinâmica familiar para frequentar as terapias propostas, 
além do cuidado da criança em casa, que pode ser 
desgastante, especialmente em situações de agitação e 
crises. O psicólogo atuará no fortalecimento e no apoio 
emocional durante as adaptações que o tratamento exigir dos 
familiares, quanto mais orientada estiver a família, maiores 
serão as chances de compreensão do quadro. Também 
é maior a probabilidade de estimular as potencialidades do 
indivíduo, evitando a proteção excessiva dos familiares e 
principalmente o isolamento das partes. Porém, depois de bem 
orientados, os pais direcionam a educação, o amor e a atenção 
de acordo com o espectro, observando as melhores rotinas 
peculiares ao filho. 
 Quanto mais cedo o tratamento começar, maiores são 
as chances de o autista desfrutar de melhores condições de 
vida. O importante é compreender que ele é uma criança que 
primeiramente precisa ser amada, e mais estimulada para se 
desenvolver. Livrar-se de todo preconceito e buscar informação 
são atitudes essenciais para a família e amigos ajudarem a 
criança com o Transtorno do Espectro Autista. 
 
Direitos e garantias constitucionais sob a percepção da 
constelação sistêmica familiar na promoção da saúde 
integral e multidisciplinar dos portadores de necessidades 
especiais.  

Dos Princípios Fundamentais, Titulo I, artigos 1º e 3º, 
incisos III e IV da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, está previsto, expressamente, pelo legislador 
Constituinte, que um dos objetivos é assegurar a “Proteção à 
Dignidade da Pessoa Humana”, para que possa ser garantido 

https://www.vittude.com/blog/como-escolher-um-bom-psicologo/
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um “mínimum” de recursos necessários à sobrevivência e 
manutenção de uma vida digna, sem que o “mínimum” seja 
violado, e “promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação”. 

Os Direitos e Garantias Fundamentais Titulo II, Capítulo 
I, dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos estão 
protegidos sob o manto da CF/88, insculpido nos artigos 5º, 
incisos ss, e 60 § 4º inciso IV, que protege as (Garantias 
Individuais) consideradas “cláusulas Pétreas”, que surgem 
como instrumento de proteção aos ideais e valores do poder 
constituinte originário, as quais não poderão ser abolidas, 
suprimidas nem mesmo por Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC). 

Porquanto, as Garantias Fundamentais são impostas ao 
Poder Público à luz dos dispositivos legais da Carta Cidadã, em 
especial o artigo 6º que foi alterado pela Emenda Constitucional 
nº 90/2015, para assegurar Direitos Sociais que “São direitos 
sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição”.   

Logo, o Direito à Saúde é um direito Social que abrange 
todo cidadão sem distinção na Constituição Federal, é 
indisponível, irrenunciável e inderrogável, assegurado 
conforme Disposição Geral do Titulo VIII - Capitulo II - Da 
Seguridade Social, Seção II – Da Saúde, elencado no 
dispositivo legal 196 e seguintes, da CF/88  “A saúde é direito 
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

O advento do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, inaugura o Marco 
Legal e Regulatório de Direitos Humanos que expande a 
proteção infantojuvenil, substituindo o Código de Menores, Lei 
n° 6.667/79, que tinha um conteúdo discriminatório social, que 
apenas assegurava a proteção e a vigilância de menores em 
situação irregular.  
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Assim, as propostas sugeridas para a produção, debate 
e elaboração do (ECA), tiveram como tema central a mudança 
de paradigma mundial, com foco nos Direitos da Criança e do 
Adolescente, visando novas Políticas Públicas de grande 
alcance social com a participação de vários seguimentos dos 
Movimentos Sociais, objetivando como princípio norteador a 
Proteção Integral da Criança e do Adolescente, reforçando a 
ideia de prioridade absoluta na dicção do artigo 4º do (ECA), 
normalizando o artigo 227 da CF/88 de Dever para “assegurar 
todos os Direitos da criança e do adolescente, sem nenhuma 
exceção” em consonância com a Convenção Internacional dos 
Direitos da Criança (tratado que visa a proteção de crianças e 
adolescentes de todo o mundo) aprovada pela Assembleia 
Geral da ONU e ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 
1990, com ênfase no artigo 23 incisos seguintes, do tratado 
internacional que assegura: 

 
“as crianças portadoras de deficiências físicas ou mentais 
deverão desfrutar de uma vida plena e decente em 
condições que garantam sua dignidade, favoreçam sua 
autonomia e facilitem sua participação ativa na 
comunidade”. 
 

Além disso, o artigo 7º do (ECA) vem robustecer o Direito à 
vida e à saúde:  

“a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e 
à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento 
sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”. 
 

Constituição de 1988 e a criação do SUS 
Com a redemocratização do Brasil e a criação da 

Constituição de 1988, a saúde passou a ser um direito de todos 
e um dever do Estado, criando a base do sistema público que 
temos atualmente. A Lei Federal n. 8.080, de 1990, 
regulamenta o Sistema Único de Saúde com o objetivo de 
identificar e divulgar os condicionantes e determinantes da 
saúde, formular a política de saúde para promover os campos 
econômico e social e fazer ações de saúde de promoção, 
proteção e recuperação, integrando ações assistenciais e 
preventivas.  
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Passados 27 anos da CF/88, um novo olhar é lançado 
para a Saúde no Brasil, ainda que carente de ajustes nos 
Direitos e Garantias individuais e coletivos da sociedade. 
Entretanto, é possível observar mudanças significativas na 
sociedade por ser um organismo vivo e mutante que clama por 
seus direitos. Assim, foi aprovado o Decreto de Lei nº 
13.146/2015 que estende a proteção para as pessoas com 
deficiências (EPD) atualmente usando o termo necessidades 
especiais, dando um tratamento mais humanizado, incluindo a 
multidisciplinaridade de profissionais da área da saúde no 
tratamento de pessoas portadoras de tais necessidades. 
Constelações Sistêmicas Familiares no Fortalecimento 
Multidisciplinar da Saúde de Pessoas com Necessidades 
Especiais. 

As Constelações Sistêmicas e Familiares foram 
sintetizadas pelo Psicoterapeuta Anton Suitberg Hellinger, 
Alemão, nascido na cidade de Leimen localizada no distrito de 
Rhein Neckar Kreis no ano de 1925.  

Bert Hellinger foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 
2011, escreveu 108 livros, que foram traduzidos para 20 
países. Criou a Hellinger Schule, atualmente gerida por sua 
esposa Sophie Hellinger, que trabalha com um corpo docente 
absorvido no espírito de seu fundador. Bert faleceu em 
setembro de 2019, deixando um legado vastíssimo para que 
sua obra continue, pois conforme suas palavras: o sistema é 
movimento. 

Iniciou seus estudos no curso de Teologia na 
Universidade de Würzburg no ano de 1947, foi ordenado padre 
em 1952 e enviado para a diocese Mariannhill na África do Sul, 
dando continuidade aos estudos pela Universidade 
Pietermaritzburg, formando-se em Pedagogia.  

Além disso, Bert Hellinger aprendeu a língua do povo 
Zulu passando a ser o elo de comunicação entre a Tribo e os 
missionários de Mariannhill. É possível observar a forma 
harmônica e o respeito mútuo entre os pares e a reverência aos 
pais que intuiu a visão sistêmica dos relacionamentos. 

 As Constelações não é um trabalho puramente 
empírico, está fundamentado dentro da Psicologia. Bert 
Hellinger tomou como referências vários pesquisadores 
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cientistas para desenvolver sua técnica, a qual chamou de 
Terapia Sistêmica Fenomenológica ou Constelação Familiar. 

Bert Helllinger fez uma intensa pesquisa da produção 
teórica e observação empírica de seus antecessores. Alfred 
Adler, médico e psicólogo austríaco (1870 a 1937); Sigmund 
Freud, conhecido como o pai da Psicanálise, médico 
neurologista e o responsável pela revolução no estudo da 
mente humana; Carl Yung, criou a Psicologia Analítica 
(parceiros no desbravamento do inconsciente no início do 
século 20); Jakob Moreno psicoterapeuta (1930) desenvolveu 
o psicodrama; Ludwing Von Bertalanffy, austríaco, biólogo, 
prêmio Nobel, que criticou a visão de que o mundo é dividido 
em diferentes áreas e no ano de 1950 começou os ensaios 
científicos da Teoria Geral dos Sistemas (TGS).  

A partir do ano de 1971, Bert Hellinger começou a 
trabalhar como psicoterapeuta e em 1974 foi para os Estados 
Unidos estudar a Terapia Primal, Gestalt, Terapia Transacional 
e análise de Script, podemos citar alguns de seus 
contemporâneos com forte influência na construção de suas 
pesquisas: Gregory Bateson, pesquisador, antropólogo, 
cientista social e um dos fundadores do Mental Research 
Institute Palo Alto na Califórnia EUA na década de 1960, 
recebeu a alcunha de Pai das constelações familiares 
sistêmicas, Ruth McClendon e Les Kadis, Virginia Satir, entre 
outros pesquisadores cientistas que colaboraram no processo 
de construção das constelações familiares sistêmicas com 
características filosóficas, científicas e um corpo de 
conhecimento sobre os relacionamentos humanos, que pode 
ser aplicado em todas as áreas do conhecimento. 

Segundo Bert, os sistemas estão embasados em leis 
sistêmicas conhecidas como Lei do Amor. Esta lei natural a 
qual todos estamos submetidos divide-se em três leis básicas: 
Lei do Pertencimento, Lei da Hierarquia e Lei do Equilíbrio. 

As constelações familiares são utilizadas há mais de 40 
anos no mundo, e ganharam destaque pela eficácia e eficiência 
da abordagem na resolução de conflitos que trabalham 
aspectos da psique humana no inconsciente da nossa família 
(memória, coletivo) ou em qualquer área de relacionamentos.  
Bert aperfeiçoou a técnica que chamou de Terapia Breve ou 
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Terapia Sistêmica que atua sobre representações e imagens, 
voltada para as soluções, com o propósito de liberar o indivíduo 
de seus medos, traumas, carências, destinos difíceis, 
enfermidades, relações problemáticas etc.  

Atualmente, esta técnica é amplamente utilizada no 
Sistema Judiciário brasileiro e nas áreas da saúde, psicologia, 
pedagogia empresarial, entre outras. Sua importância é de tal 
relevância que além de reconhecida no campo da saúde 
mental, foi incluída como Prática Integrativa e Complementar 
em Saúde (PICS) do Sistema Único de Saúde (SUS) no ano de 
2018, compreendida como método psicoterapêutico e 
fenomenológico sistêmico, destacando a técnica de abordagem 
para reconhecer a origem e a sintomatologia dos problemas 
dos usuários e os emaranhamentos que atuam no sistema 
familiar e no inconsciente coletivo do clã, possibilitando um 
olhar para o que está oculto, reordenando o sistema com base 
nas leis do pertencimento e equilíbrio, contribuindo 
significativamente com a melhora da saúde integral 
multidisciplinar dos pacientes e familiares. 

Em seu Livro Constelações Familiares, o autor aborda as 
tensões do presente que tem origem no passado e na repetição 
de conflitos, comportamentos e acontecimentos na história 
familiar, o que chamou de Clã, ou transgeracionalidade.  

Para Bert Hellinger, nossas imagens interiores refletem 
em nossa saúde, e nosso corpo é o meio de manifestação que 
atua através de nossas consciências e do nosso inconsciente, 
reverberando nas camadas mais profundas da consciência 
individual e coletiva (clã), refletindo no macro sistema familiar 
de forma equilibrada ou em desequilíbrio. Daí, a importância de 
ampliar a assistência ao núcleo familiar dos portadores de 
necessidades especiais, parte de um todo e atingido via reflexa. 
A doença é um estado do ser humano, é um convite para a 
busca da reorganização do sistema, respeitando a dor sentida 
a caminho da cura definitiva. 

Com preocupação semelhante, Dethlefsen e Dahlke 
acrescenta: 

 
 
 



 344 

“A perturbação da harmonia, no entanto, acontece na 
consciência e no âmbito da informação e se mostra pura e 
simplesmente no corpo. Assim sendo, o corpo é a 
apresentação ou o âmbito de concretização da consciência e, 
consequentemente, também de todos os processos e 
modificações que nela ocorrem. (…) Da mesma forma como a 
totalidade do mundo material, também o corpo material é o 
palco em que imagens da consciência se esforçam por se 
expressar. Disto se conclui que se a consciência de uma 
pessoa se desequilibra, o fato se torna visível e palpável na 
forma de sintomas corporais.” (2001, p.14) 

 
Segundo Bert Hellinger, honrar os pais e os 

antepassados, desfazer os emaranhamentos, incluir os 
excluídos do sistema familiar, trabalhar a culpa de forma 
consciente e positiva para o equilíbrio dos débitos e créditos da 
família, colocar cada membro em seu devido lugar e redistribuir 
a justiça entre os vivos e mortos daquele sistema familiar, traz 
a paz e libera cada um para que siga seu destino de forma mais 
leve, sem julgamentos. 

Uma visão básica das leis contidas nos sistemas é a 
forma como elas afetam nossos relacionamentos e nossa 
relação com o mundo, reflexão profunda sobre aquilo que pode 
ser mudado ou melhorado em cada um do micro sistema 
(indivíduo) ou macro sistema (família com toda a força da 
ancestralidade). 

 
Campos Morfológicos.  

Rupert Sheldrake, biólogo e parapsicólogo, autoridade 
no assunto, elaborou a teoria da morfogênese. Segundo 
Sheldrake, a memória não estaria localizada no cérebro, mas 
nos campos sutis de nossos corpos, que são herdados não 
materialmente, mas por ressonância mórfica da ancestralidade 
e de outros membros da raça humana, agindo como extensão 
invisível de nossas células. E a mente humana atua sobre os 
campos estendidos que se alongam para muito além de nossas 
cabeças, nos conectando com outras pessoas no nosso 
ambiente. 

 VIEIRA, Adhara Campos, escritora, idealizadora do 
Projeto Constelar e Conciliar, menciona em seu Livro 
Constelações Sistêmicas no Judiciário pag. 86, que Sheldrake 
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analisou a ideia de campos morfogenéticos semelhantes ao 
objeto de estudo de Hellinger, segundo essa teoria há uma 
memória coletiva à qual recorre cada membro de uma espécie 
e para qual cada um deles contribui. Assim, a influência do 
passado sobre o presente ocorreria por ressonância mórfica e 
não pelo tempo ou distância física. O cérebro sintonizaria com 
os campos morfogenéticos da espécie, onde tudo está 
registrado, onde tudo está escrito, e acessaria a memória 
coletiva desta espécie da qual poderia colher informações. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 O Direito permeia todas as áreas de nossas vidas, 
desde o nascer com vida, a partir da respiração aferida pelo 
exame Docimasia hidrostática de Galeno, com o objetivo 
precípuo de garantir aos indivíduos seus direitos em todas as 
esferas da vida assegurado pelo princípio da dignidade da 
pessoa humana. 
 A saúde na visão sistêmica, aborda que “tudo aquilo 
que inclui, também pode excluir”. Os julgamentos nascem das 
comparações ao sentir-se diferente do outro. De que maneira 
estamos incluindo e oferecendo possibilidades de aceitação 
num mundo de diversidades com mais empatia? 
 A equipe multidisciplinar como identificadora do 
portador do TEA, a partir do diagnóstico, trabalha de forma 
terapêutica a aceitação dos pais diante do novo momento e das 
novas possibilidades do filho, trabalhando suas limitações 
sociais e comportamentais. Além disso, a prática de exercícios 
físicos influencia positivamente a vida das crianças com TEA, 
pois promove a melhoria do funcionamento da capacidade 
cardiorrespiratória, o desenvolvimento e o refinamento de 
habilidades motoras, melhora o funcionamento 
comportamental e cognitivo.  
 Perante os achados é possível concluir que a 
multidisciplinaridade no envolvimento da saúde integral dos 
acometidos por necessidade especiais é um dos pilares 
constitucionalmente protegidos em nosso ordenamento 
jurídico, social e biológico objetivando a promoção social da 
saúde e da qualidade de vida. 
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A IMPORTÂNCIA DAS ARTES E DA DANÇA NO 
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DESARROLLO DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO 

AUTISTA (TEA) 
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 O Autismo afeta o sistema nervoso. O alcance e a 
gravidade dos sintomas podem variar amplamente. Os 
sintomas mais comuns incluem dificuldades de comunicação, 
dificuldade com interações sociais, interesses obsessivos e 
comportamentos repetitivos. O conhecimento precoce, assim 
como as terapias comportamentais educacionais, e os 
familiares podem reduzir os sintomas, além apoiar o 
desenvolvimento e a aprendizagem.  
 “Autismo é uma série de renúncias por um único 
motivo. Autismo é se emocionar com as conquistas e 
autonomias desenvolvidas num curto espaço temporal. 
Autismo é mudar as lentes ao enxergar o outro. É um transtorno 
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espectro. Espectro no sentido de que há uma grande 
diversidade nas características e dificuldades de todas essas 
pessoas com o mesmo diagnóstico. É se socializar e se 
comunicar de uma forma diferente, e em alguns casos Autismo 
é não falar. E algumas vezes em outros casos, Autismo é ser 
um palestrante de alto performance. É não suportar abraços, 
beijos, apertos de mão, toque de nenhuma forma.  
 Mais o Autismo também pode ser querer abraçar tanto 
uma pessoa com uma frequência tão grande que pode trazer 
algum incomodo. Autismo é usar a mão de outras pessoas para 
usar como ferramenta para mexer em um celular, por exemplo. 
 É ser a única pessoa que não entendeu uma piada 
irônica, é interpretar literalmente. É se comunicar 
alternativamente, como por exemplo, em um aplicativo de 
celular. É ter dificuldade em turnos de conversas. É ter um hiper 
foco em objetos incomuns, é enfileirar e empilhar objetos. É ter 
hiper/hipo sensibilidade sensorial. Autismo é adorar repetições, 
é ter ecolalia, repetindo então sua frase favorita diversas vezes. 
 É ter uma comunicação não verbal atípica. É enxergar 
o mundo diferente, é também ter outros transtornos, como 
comorbidade, ansiedade, depressão. Autismo pode ser algo 
bem impactante na vida de uma pessoa, para outros casos 
pode ser apenas uma maneira de ser. Pode ser a melhor notícia 
para um adulto que viveu toda a sua vida desconfortável sem 
saber exatamente o porquê. Porque isso finalmente explica as 
coisas. Mas, por outro lado, Autismo pode ser a pior notícia 
para uma mãe, porque essa notícia pode trazer a incerteza de 
como essa mãe vai ouvir o próprio filho a chamar de mamãe. 
 Autismo é acreditar no desenvolvimento, é entender 
que por mais difícil que seja, é possível sim aprender e se 
desenvolver. Autismo é muito esforço, muita dedicação, muito 
estudo, muito estresse, muitas situações complicadas, Autismo 
também é muito amor, Autismo pode ser uma série de coisas. 
Coisas boas, como também coisas ruins. Mas dentre todas as 
coisas que o Autismo pode ser, a principal é que o Autismo 
possa ser uma história de vida feliz” (Como relata Willian 
Chimura em um vídeo do seu canal no Youtube. Willian é 
mestrando em informática na educação, programador, gamer e 
autista). 



 350 

 A dança permite que tenhamos emoções mais 
positivas e possamos sonhar, ajuda milhões de pessoas 
nesses aspectos desde sempre. Porém, com o advento da 
psicologia como ciência, a dança é uma terapia complementar 
considerada por muitos estudos. A dança serve como um 
complemento ao tratamento de diversas condições. Um 
recente artigo sobre a dança para autistas mostra que a prática 
da imitação influencia as emoções e a sincronização. Mães e 
pais de crianças autistas se desdobram para dar conta de 
tratamentos caros e muitas vezes estressantes. São 
tratamentos importantes e necessários, porém a dança é uma 
atividade prazerosa que pode ajudar.   
 De acordo com o artigo científico apresentado como 
requisito parcial do programa mestrado internacional em 
ciências da educação, pela The Grendal College and 
University, em São Paulo, em 2016, tendo como base uma 
pesquisa bibliográfica, há relevância da dança como forma de 
desenvolvimento de alunos com Autismo. Todo educador deve 
buscar conhecimento para a melhoria educacional dos alunos, 
porém quando falamos em Autismo, entendemos que são 
alunos com desordem neurológica no desenvolvimento com 
comprometimento em interação social, de comunicação e um 
repertório de interesses. Por isso, buscam a confirmação de 
que a dança pode ser utilizada como um meio pedagógico, 
enfatizando as relações interpessoais, melhorando a qualidade 
no círculo social e consequentemente na rotina escolar. Esse 
trabalho teve como metodologia a forma descritiva utilizando o 
levantamento com variáveis quantitativas conforme descrito por 
Lakatos (1997). 
 O presente estudo buscou informações comprovadas 
da utilização da dança como atividade para a melhoria nas 
interrelações entre alunos e educadores, auxiliando na 
estruturação sensorial e na locomoção. O Autismo é 
caracterizado como um transtorno da personalidade, uma 
desordem da relação da criança com o mundo ao seu redor.  
Segundo SCHWARTZMAN apud SCHWARTZMAN, 2003, 
p.10: 
 O Autismo infantil pode ser considerado um distúrbio 
do desenvolvimento caracterizado por um quadro 
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comportamental peculiar e que envolve sempre as áreas de 
interação social, da comunicação e do comportamento em 
graus variáveis de severidade; este quadro é, possivelmente 
específico, e representa uma forma particular de reação do 
sistema nervoso central frente a uma grande variedade de 
insultos que podem afetar de forma similar determinadas 
estruturas do sistema nervoso central em períodos precoces do 
desenvolvimento. 
 O Autismo apresenta mudanças significativas de 
comportamento, como insônia, comportamento agitado, tenso, 
agressividade, apatia e déficit na área cognitiva.  
Segundo SCHWARTZMAN, 2003, p.24:  
 Os autistas apresentam um déficit cognitivo, onde o 
indivíduo recebe, guarda e trata as informações, inclui a 
atenção, aprendizagem, memória, julgamento ou pensamento. 
Sendo assim, eles também não apresentam gestos 
expressivos.   
 
A dança na educação. 

Cabe ao educador buscar conhecimento na área, pois 
a dança requer conhecimento, dançar é tão importante para 
uma criança quanto falar, contar ou aprender. O lugar da dança 
é nas casas, na rua, na vida (SANTOS; Figueiredo,2003).  
ASSI, 1994, p.144, nos fala que:  
 Refletindo sobre o ato de envolver o uso sensório-
motor na educação do indivíduo. O trabalho corporal só terá 
validade se for o reflexo de um trabalho que promova o correto 
desenvolvimento psicológico e físico do praticante, que facilite 
a sua interação social que salvaguarde os aspectos 
recreativos, que desenvolva, assim, o verdadeiro sentido 
estético.  

A dança na educação esta baseada nos parâmetros 
curriculares nacionais (PCN’s), que apontam a dança como 
desenvolvimento do pensamento artístico, da percepção 
estética, da sensibilidade, da imaginação, melhorando a 
capacidade de comunicação e interação com os demais 
colegas. Com todas as melhorias no cotidiano do aluno, é 
possível a melhora no desenvolvimento cognitivo do indivíduo.  
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Braghirolli, 2002, p.45, nos explica os tipos de aprendizagem. 
Que são divididos em condicionamento, ensaio e erro, 
imitação, discernimento ou insight e raciocínio.  

A dança sempre esteve presente na vida do ser 
humano, como várias formas de expressão, de acordo com 
VERDERI, 2009, p.5:  

 O homem primitivo dançava por inúmeros significados: 
caça, colheita, alegria, tristeza. O homem dançava para tudo 
que tinha significado, sempre em forma de ritual, supõe-se que 
desde os primórdios a dança esteve presente, ela acompanha 
o desenvolvimento do homem no decorrer do tempo.  
 
A dança e o Autismo. 
 A dança leva o aluno autista ao desenvolvimento 
gestual, ao equilíbrio, melhora a qualidade de vida dos alunos, 
a coordenação motora (estática e dinâmica), melhora o 
movimento rítmico e as habilidades rítmicas.  
 Através das pesquisas é possível compreender que a 
dança contribuiu efetivamente para aumento da qualidade de 
vida e a redução da gravidade do espectro autista, o que 
justifica a importância da adesão de projetos de dança para os 
alunos autistas. 
Segundo Braghirolli, 2002, p.98: 
 

Os seguintes tipos de aprendizagem na dança são: por 
condicionamento, ensaio e erro, imitação, discernimento ou 
insight e raciocínio, sendo que tais aprendizagens consistem 
na dança, uma vez que é na prática de caráter abrangente que 
gera estímulos diferenciados, cruzando todas as 
aprendizagens citadas, facilitando a educação do aluno e 
fornecendo fonte de associação para sua lógica dialética.  
 

 Trabalhar a dança além das vantagens citadas, ainda 
engloba a questão do lúdico, pois aprender brincando é muito 
mais significativo para a criança e mais prazeroso ao educador. 
As crianças autistas possuem total capacidade de 
aprendizagem e desenvolvimento, dentro de suas limitações 
próprias na dança, quando o educador consegue repassar o 
aprendizado de forma coerente, certamente com o passar do 
tempo perceberá a evolução da criança. 
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Sabemos que trabalhar de forma interdisciplinar é mais 
trabalhoso e que envolve mais investimentos na educação 
especial. 

Utilizar a dança na educação especial é promover a 
busca e a construção do conhecimento, trilhando um caminho 
que leve a criança a acreditar em seu potencial, que pode imitar 
o educador, e buscar formas próprias de educação, explorando 
sua criatividade e tornando-se um ser independente e evoluído.  

A dança trabalha o contexto total do corpo, melhorando 
a coordenação motora, permitindo a liberação do movimento, 
melhorando a respiração, proporcionando o sentimento de 
liberdade, favorecendo a melhora da comunicação, 
promovendo a atenção e os limites do próprio corpo.  

É importante ressaltar que o educador deve possuir 
uma formação na área, e sempre se aperfeiçoar, pois o 
desempenho da criança será resultado do trabalho do 
educador e sua falha também. 
 A dança traz contribuições para a criança autista, pois 
quando conhece o próprio corpo é capaz de entender suas 
limitações. A arte consiste, portanto, na escolha de meios 
próprios.  
 Muitas crianças autistas exibem desde cedo danos 
sensoriais e motores. Intervenções terapêuticas que atuam no 
estímulo sensorial têm efeitos positivos, além de intervenções 
visuais e auditivas. Técnicas de manejo sensório-motor, 
exercícios físicos e movimentos sincrônicos repetitivos podem 
aperfeiçoar estímulos no sistema de neurônios espelho. 
Pectrus et al. preconizam a fisioterapia como crucial para 
encontrar caminhos para minimizar os prejuízos neuromotores. 
A música e a dança existem em todas as culturas e integram 
uma série de comportamentos criativos.  
 A dança, como terapia, pode estimular a integração da 
sensação, da percepção e predispor a ação. Atividades 
coordenadas são de fundamental importância para o progresso 
do aparato neuromotor. A terapia motora em conjunto com a 
música pode facilitar a interação social e a comunicação, além 
de vários sistemas que interferem na percepção do movimento, 
fundamentais para o desenvolvimento emocional-social e para 
a interconexão de áreas responsáveis pela associação do 
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movimento. O estudo propõe a união da dança e da fisioterapia 
como possibilidade de desenvolver e modificar uma variedade 
de padrões de movimentos irregulares e desordenados. 
Portanto, o estudo observa os efeitos da dançaterapia em um 
adolescente com transtorno autista.  
 
Estudo 
 Trata-se de um estudo de caso com um indivíduo de 15 
anos de idade, do sexo masculino, com transtorno invasivo de 
desenvolvimento no espectro autista. O Jovem participou de 
120 sessões de dançaterapia, com duração de 30 minutos, 
duas vezes por semana, em dias alternados durante um ano. A 
mãe do jovem assinou o termo de consentimento livre e 
esclarecido, concordando com a aplicação do protocolo e a 
publicação dos dados obtidos. O estudo foi a provado pelo 
comitê de ética e pesquisa da Universidade Federal de Sergipe.  
 As sessões de dançaterapia foram realizadas em sala 
de aula apropriada para dança, com espelhos, barras paralelas 
e som, na Academia Sergipana de balé em Aracaju, Sergipe. 
As sessões foram compostas por tarefas de lateralidade, 
percepção musical e rítmica, com quatro séries de oito 
repetições para as seguintes atividades: afastamento de 
membros inferiores, antero posteriores e latero-lateral, 
agachamento bipodal e unipodal, transferência de peso, pivô, 
marcha anterior, lateral e posterior. Todas as atividades são 
associadas a movimentos de membros superiores das danças 
de salão. As sequências eram coreografadas e a cada 20 
sessões, sequências e músicas eram alteradas, para interferir 
na mudança de rotina do adolescente.  

As escalas de avaliação permitem mensurar as 
condutas apresentadas pelas crianças com transtorno invasivo 
do desenvolvimento, estabelecendo um diagnóstico de maior 
confiabilidade.  

 
Resultados 

 Na primeira avaliação o jovem apresentou um escore 
de 41,5 pontos, sendo classificado com Autismo grave, 
segundo Pereira et al. Após seis meses de intervenção, o 
escore do adolescente era de 37,5 pontos, e após doze meses 
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de intervenção 32,5 pontos, categorizando o jovem como 
autista de leve a moderado. Após os doze meses de 
intervenção houve interrupção do protocolo por seis meses, 
quando houve outra coleta de dados, na qual o jovem 
demonstrou escore de 34 pontos.  

A mãe do jovem assistiu uma apresentação pública do 
grupo de extensão da Universidade Federal de Sergipe, 
composto por crianças e adolescentes com deficiências 
variadas. A mãe se sensibilizou e solicitou a inclusão do filho 
nas aulas de dança. A partir do momento em que o jovem 
aderiu ao programa, os instrumentos de avaliação foram 
aplicados e constatou-se que ele deveria receber sessões de 
dança individualmente para que depois fosse incluído no grupo, 
evitando a inibição e o bloqueio ao realizar as tarefas propostas 
nas aulas em grupo. O jovem apresenta atrofia muscular por 
desuso, e o protocolo envolve movimentos corporais.  

O Autismo exibe dificuldades no processo espontâneo 
de imitação e de descrição de gestos, a dança estimula esse 
processo espontâneo a partir de referenciais simbólicos 
sistematicamente solicitados durante as aulas e quando 
inquiridos em outros contextos do cotidiano são facilmente 
identificados no decurso da aprendizagem, percebidos nos 
efeitos de participação significativa do autista no contexto 
social. Por isso, as sequências coreografadas foram 
modificadas a cada 20 sessões, fomentando os referenciais 
simbólicos das músicas associados aos movimentos corporais. 
Houve grande resistência do jovem quando ocorreu a primeira 
modificação, nas seguintes ele se divertiu com as mudanças, 
pois percebeu que era capaz de se adaptar as alterações das 
sequências propostas.  
 Os benefícios da atividade física nessa população são 
amplamente documentados na literatura. A dança, como 
atividade física, fomenta a redução de comportamentos 
atípicos, pois modula fisiologicamente atitudes estereotipadas 
mediante liberação de neurotransmissores específicos.  
 A dançaterapia favoreceu o desempenho motor e 
gestual, inclusive no equilíbrio corporal e na marcha. Contribuiu 
para a melhora da qualidade de vida do adolescente com 
espectro autista. Melhorou a capacidade motora, estática e 
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dinâmica, demonstrando a importância do movimento rítmico 
no desenvolvimento de habilidades motoras negligenciadas por 
causa da condição do espectro autista. O desequilíbrio corporal 
e as anormalidades da marcha foram minimizados após as 
sessões de dançaterapia do jovem, provavelmente devido aos 
estímulos propostos pela dança, como exercícios alternados 
em direções diversas.  

A dançaterapia também contribuiu para melhorar a 
qualidade de vida e a redução da gravidade do espectro autista, 
o que indica a fundamental importância da aplicação e da 
adesão de projetos com esse perfil para favorecer melhorias 
substanciais nas desordens vislumbradas no jovem 
participante do estudo.  

 
Implicações clínicas e limitações do estudo. 

O estudo demonstrou a importância do uso da 
dançaterapia e como pode atuar efetivamente nas 
perturbações do espectro autista. Gera resultados que podem 
ser generalizados na prática clínica mediante estudo com 
desenho mais robusto.  

Seria necessária uma amostra maior, assim como a 
formação de dois grupos para comparar os efeitos das 
intervenções e verificar se a dança, como terapia, pode 
contribuir para o aprimoramento neuropsicomotor e a qualidade 
de vida no espectro autista.  

Intervenções que atuam em vários sistemas baseados 
no ritmo, fundamentados nas ações de dançar, podem ser 
usados para aliviar os comprometimentos de comunicação 
social, além de comorbidades perceptuais, motoras e 
comportamentais do Autismo. Entretanto, pesquisas futuras 
devem estender o trabalho para examinar os efeitos dos vários 
sistemas em que a dança pode intervir, solidificando os 
achados do estudo.  

 
Imitar movimentos motores finos: habilidades básicas. 

Imitar é fundamental para o desenvolvimento e para a 
aprendizagem de novas habilidades, quando não sabem o que 
fazer, observam o que as outras pessoas fazem e copiam o 
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modelo. Assim aprendem o que tem de ser feito sem que 
alguém tenha que explicar.  

As crianças autistas podem ter dificuldades em imitar 
outras pessoas. Porém, esse comportamento pode ser 
ensinado. 
 O educador pode pedir a criança para repetir seus 
movimentos. Pode falar da seguinte forma: - Faça assim ou faz 
igual. Mas, não pode falar o nome do movimento. Quando a 
criança fizer movimento correto, deve ser elogiada. A dança 
pode ser incluída como um ambiente fundamental para o 
desenvolvimento global do indivíduo com TEA. 
No que se refere ao fator psicomotor, é interessante ressaltar 
que possui ampla relação, tanto com o aspecto social e de 
interação, como com o cognitivo e o emocional. 

Ao realizar uma coreografia ou sequência coreógrafa, 
por exemplo, surge a possibilidade de desenvolver aspectos 
próprios da experiência psicomotora como o ritmo, a 
flexibilidade, a lateralidade, a noção de corpo, a coordenação, 
o equilíbrio, a orientação espacial, a tonicidade, a 
expressividade, a própria cognição, a afetividade ou antonímia. 
Extremamente necessários para o desenvolvimento do autista 
que pode apresentar acasos em uma evolução.  

A dança na infância, para autistas, pode ser 
considerada como fator contribuinte e em muitos casos 
determinante para o desenvolvimento social, cognitivo, 
psicológico, comportamental e motor. No início, a relação de 
professor e aluno não é fácil, seria uma utopia afirmar o 
contrário, mas como todas as crianças, os autistas precisam de 
tempo para compreender as regras sociais e o funcionamento 
das aulas de dança. O professor precisa de paciência e o mais 
importante, conhecimento para proporcionar ao aluno autista 
aprendizagem e desenvolvimento, garantindo que as aulas de 
dança e a prática semanal sejam uma contribuição significativa 
para a vida futura. 

 
Com base em uma matéria publicada pelo portal Só Notícia 
Boa (sonoticiaboa.com.br).  
 Há o depoimento em formato de entrevista do “Pai 
pedreiro que enfrenta o preconceito para acompanhar as filhas. 



 358 

Um pedreiro morador de Feira de Santana, na Bahia, está 
aprendendo a dançar balé para ajudar as filhas, que são 
autistas”.  
 Desde março de 2019, Joilson Santos, de 54 anos, 
divide o tempo entre as obras e o estúdio de balé, no Centro 
Cultural Maestro Miro. A Família vai ao bairro de Viveiros em 
direção ao espaço, no bairro de Muchila. A região onde vivem 
é a terceira mais pobre da cidade. O rendimento médio dos 
moradores é de R$ 754, menos da metade do restante do 
Município, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE). Joilson, a esposa Jaqueline e as duas 
filhas Isabele de 8 anos e Iasmim de 10 anos, fazem aulas com 
outras 8 crianças diagnosticadas com Autismo.  
 A doença faz parte de um método de tratamento, o Balé 
azul, cor utilizada para representar o Autismo. Não tem 
sapatilha. Joilson, é o único homem, calça uma meia preta para 
substituir a falta de uma sapatilha. 
 “Onde que eu imaginei que iria fazer isso?” Brincou 
Joilson. 
O pedreiro aprende os passos aos poucos, quando a filha erra 
um movimento, o pai tenta corrigi-la, mostra como fazer. Os 
nomes franceses das posições também são um desafio, 
“Quando que imaginei que meu marido, bruto desse jeito, ia 
dançar balé?” Brinca Jaqueline.  
 Os Pais ainda buscam uma escola que receba as 
meninas na cidade.  
Em entrevista, o pai relatou que após o balé integrar a vida das 
filhas, houve uma melhora na comunicação em 100%.  
 
O Desenvolvimento das artes com crianças autistas 
 Destacamos a partir desse momento a Associação 
Amigos Autistas do Piauí (AMA/PI). Uma Associação que 
surgiu da necessidade dos pais em encontrar apoio e suporte 
técnico para a educação e o tratamento de seus filhos autistas. 
Foi Fundada em 29 de janeiro de 2000, por pais e amigos dos 
autistas residentes em Teresina, Piauí, que superando a 
desinformação diante do quadro de autismo, reuniram-se para 
transformar questionamentos em ação. Somando forças para 
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manter serviços estruturais nas áreas de saúde, educação 
especial, trabalho e assistência social.  
 Após completar 20 anos em janeiro de 2020, a Ama 
pode contar com a Presidente da Associação a Sra. Maria 
Rosália Sousa Oliveira, que é professora da rede pública 
cedida, e comanda o projeto há 15 anos.  
 “Estou na AMA há 15 anos, meu trabalho é voltado para 
disseminar mais conhecimento sobre o Autismo para que a 
sociedade compreenda que não é doença. Que autistas são 
pessoas que têm algumas diferenças e precisam ser 
compreendidas e respeitadas. Que essas diferenças não 
devem ser colocadas como barreiras para impedir seu 
protagonismo. Lutamos pela inclusão total. Hoje existe 
reconhecimento em lei, a 12764/2012, que garante os direitos. 
 Existe também a linha de cuidado e atenção para as 
pessoas com Autismo e suas famílias, na rede de atenção 
psicossocial do Sistema Único de Saúde desde 2015, que 
precisa ser conhecida por todos os profissionais que atuam na 
rede (ainda não é conhecida por muitos). A AMA/PI atua na 
defesa desses direitos. Além de ofertar um acompanhamento 
gratuito nas áreas de assistência social, educação e saúde”. 
Relata a Sra. Maria Rosália.  
 A associação objetiva estruturar serviços na área de 
assistência social, saúde e educação especial para pessoas 
com Autismo, atualmente a associação atende em média 170 
famílias, oferecendo todo atendimento de forma gratuita. 
Mantendo parcerias com o SUS, Secretaria Estadual de 
Educação e a Secretaria de Assistência Social do Município.  
No ano de 2020 dois alunos da AMA iniciaram na Universidade. 
Um no curso de medicina e outro no curso de Ciência da 
Computação.  
 No atendimento educacional há avanços na evolução 
da alfabetização e melhora significativa na inclusão escolar. 
A AMA ganhou o prédio para sua sede, onde funcionava uma 
escola do estado. Um projeto que foi aprovado na Câmara por 
iniciativa de um deputado que tem um filho autista, o decreto 
de doação foi assinado pelo governador.   
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Projeto para melhorar a coordenação motora.  
 A Associação promove várias campanhas e projetos de 
inclusão buscando resultados no desenvolvimento e melhor 
qualidade de vida para cada autista. Entre os projetos podemos 
citar a parceria institucional entre a Ama e a Universidade 
Federal do Piauí em 2018, que viu a dança e a atividade física 
como suportes para melhorar a coordenação motora e as 
ações cognitivas. Principiou na sala de dança da UFPI, um 
projeto de grande relevância social. O projeto de extensão das 
atividades motoras para os autistas, destacando exercícios 
funcionais que envolvem noção de espaço, lateralidade, 
coordenação motora grossa, coordenação motora fina, 
expressões corporais, alongamento, aquecimento, e por fim o 
relaxamento com a técnica de Ioga. Ao estimular a 
coordenação motora com atividades psicomotoras, o 
desenvolvimento começou a apresentar resultados e recebeu 
o apoio dos pais e mães dos autistas.  
 
PREMAUT.  
 Projeto de Extensão de atividades motoras para 
pessoas com Autismo que está em desenvolvimento há 2 anos 
e em continuidade. É um projeto de extensão do curso de 
Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do 
Piauí (UFPI), em parceria com a AMA/PI, o projeto atualmente 
é coordenado pelas professoras Me. Mara Jordana Magalhães 
Costa e a professora Djaci Quaresma da AMA/PI, com suas 
atividades desenvolvidas nas  dependências do setor de 
esportes da UFPI, o PREMAUT visa permitir e articular o ensino 
de pesquisa e extensão, além de transmitir aos futuros 
profissionais a responsabilidade social em Teresina. O projeto 
é realizado por estudantes do curso de Educação Física, que 
ao observar uma grande necessidade de auxiliar os que 
precisam, pensaram na execução do projeto, a fim de obter 
ganhos na consciência corporal, fortalecimento muscular, 
gastos de energia, progressos positivos na interação social, 
estudando e praticando atividades que envolvam esses pontos.  
 O PREMAUT objetiva investigar o efeito de uma 
intervenção de treino de habilidades em pessoas que 
apresentam o TEA. E tem como objetivo específico identificar 
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as principais alterações motoras de autistas, desenvolvendo 
um programa individual e respeitando a necessidade de cada 
TEA.  
 Sobre a metodologia de execução do projeto, o 
PREMAUT realiza uma intervenção de exercícios físicos 
voltados aos treinos de habilidades motoras de indivíduos TEA, 
as aulas são realizadas nas segundas e quartas-feiras na sala 
de dança, na quadra poliesportiva e na pista de atletismo do 
setor de esportes da UFPI. Visa, inicialmente, coletar dados 
sobre a motricidade global e o equilíbrio a cada 12 semanas de 
treino.  
A Turma sempre fica entre 20 a 24 alunos atendidos, da faixa 
etária dos 3 anos de idade até os 38 anos. Dos graus leve, 
moderado e grave. Cada aluno possui suas atividades 
individualizadas de acordo com suas necessidades, tanto em 
atividades individuais quanto coletivas. 
 O projeto conta com a participação de uma das mães e 
discente do Curso de Educação Física da UFPI, concluindo o 
7° semestre do Curso. Jucyara e Silva Ibiapina, 36 anos, é Mãe 
do Gusthavo Ibiapina Marques,15 anos, Asperger, TEA leve. 
Gusthavo e Jucyara fazem parte da associação AMA. A ideia 
inicial foi pensada por mães que percebiam a necessidade de 
buscar meios de melhorar a qualidade de vida dos filhos TEAS.   
 
Relatos sobre o PREMAUT. 
 Felipe Caliel Xaves Souza,10 anos de idade relata que 
o que mais gosta no projeto é fazer as atividades físicas e 
treinar para correr, e diz que quer continuar, pois as terapias 
são boas.  
 Gilvânia, mãe do Felipe Caliel, conta que soube sobre 
o projeto PREMAUT por outras mães, e entrou em contato com 
Jucyara, que é uma das responsáveis pelo projeto. Relata que 
foi realizada uma triagem inicial com seu filho para colher todos 
os dados possíveis. Começou um acompanhamento com 
atividades motoras trabalhando o lúdico, o pedagógico e as 
atividades físicas. Ela conta que após a inclusão do filho no 
projeto, houve melhoras no equilíbrio e na coordenação 
motora.  
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Projeto de inclusão através da arte. 
 “Inclusão ao despertar de talentos”. Um projeto que 
está em andamento. Projeto de acompanhamento nas escolas 
regulares para a descoberta de talentos dos alunos autistas. 
Mais uma parceria institucional com a UFPI, envolve artes 
plásticas, desenho e pintura em telas com a professora Cleudia 
Xavier Santana, que atualmente é a coordenadora de ates da 
UFPI. Como resultado obteve telas, incluindo a releitura de 
obras de alguns artistas.  Com a participação de alguns alunos 
do curso de artes, o resultado estimulou a criatividade das 
crianças e o despertar de talentos. 
 
Depoimentos sobre a importância da arte na inclusão do 
TEA.  
 
Dra. Juliana Correa da Silva, (psicanalista, 
psicóloga/Fortaleza) relata:  
A arte pode contribuir em aspectos de desenvolvimentos 
relacionados com a abstração dos pacientes independente da 
demanda apresentada. No Caso do Autismo, atividades lúdicas 
e de ordem projetiva estão diretamente associadas com as 
dinâmicas positivas de desenvolvimento subjetivo desses 
pacientes. É importante que o profissional esteja capacitado 
para atuar com crianças que apresentam esse tipo de 
transtorno global do desenvolvimento, para dar o melhor 
direcionamento do atendimento.  
 
Monica Machado de Assunção, (psicóloga/São Gonçalo) 
relata:   
A arte pode ser uma ferramenta valiosa no tratamento de 
autistas, pois é um elemento fundamental para desenvolver 
atividades que configurem o estímulo para a inserção social e 
o desenvolvimento da comunicação.  
 
Maycon Souza, (psicólogo/São Paulo) relata:  
O Trabalho das artes possibilitará que a criança possa ter um 
contato com sua própria criatividade e outros aspectos 
importantes para seu desenvolvimento.  
 



 363 

Dr. Hugo Leonardo Rodrigues Soares, (psiquiatra) relata:  
A arte com a terapia ocupacional permite uma integração 
diferenciada do paciente com o Autismo no mundo. Existe de 
fato uma melhora na capacidade cognitiva de abstração e 
coordenação motora.  
 
Dra. Elaine Cavalcante, (Psicóloga, Psicopedagoga) relata:  
A arte é comunicação, é expressão com o outro por meio dos 
diferentes materiais utilizados, o autista por possuir em si um universo 
próprio, por meio dessa ferramenta vai além ampliando seu contato e 
integrando-se com o mundo, a interpretação da arte acontece pelo 
sentimento entre quem realiza e quem observa, um contexto entre 
quem cria e quem contempla.   
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CAPÍTULO 20:  
 

MUSICOTERAPIA APLICADA NO TRATAMENTO DO 
ESPECTRO AUTISTA80 

 
MUSIC THERAPY APPLIED IN THE TREATMENT OF 

AUTISTIC SPECTRUM. 
 

TERAPIA MUSICAL APLICADA EN EL TRATAMIENTO DEL 
ESPECTRO AUTISTICO. 

 
Carla Chiste Tomazoli Santos81 
Fernanda Júlia Paiva Oliveira82 

 
Resumo 
O tema deste capítulo é Musicoterapia aplicada no tratamento 
do Espectro Autista. Investigou-se o seguinte problema: “Qual 
é o impacto da musicoterapia no tratamento de crianças com 
espectro autista?”. Cogitou-se a seguinte hipótese: “a 
musicoterapia poderá influenciar no desenvolvimento dessa 
criança de forma positiva?”. O objetivo geral é “apresentar a 
musicoterapia como uma técnica de aprendizado e facilitação 
neuropsicomotora para crianças portadoras do espectro 
autista”. O objetivo específico é: “evidenciar a importância da 
musicoterapia e da fisioterapia no tratamento de crianças com 
espectro autista”. Este estudo traz uma abordagem 
multidisciplinar e interdisciplinar esclarecendo técnicas e 
métodos eficazes para o aperfeiçoamento e melhorar do 
desenvolvimento neuropsicomotor da criança; buscando uma 
linguagem clara e objetiva do assunto; promovendo um 
apanhado de conhecimentos científicos; proporcionando uma 
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0002-5729-7904. E-mail: Carlachiste@senaaires.com.br. 
82 Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires. CV Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/3225317773161875. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-
5927-3543. E-mail: fernandajuliarh@hotmail.com 
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harmonização social e familiar dessas crianças. Esta pesquisa 
é classificada como uma pesquisa qualitativa teórica com 
duração de dois meses.   
 
Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; 
Musicoterapia; Musicoterapia no tratamento de crianças com 
Transtorno do Espectro Autista; Fisioterapia em crianças com 
Transtorno do Espectro Autista.  
 
Abstract 
The theme of this chapter is Music Therapy applied to the 
treatment of the Autistic Spectrum. The following problem was 
investigated: “What is the impact of music therapy in the 
treatment of children with autism spectrum?”. The following 
hypothesis was considered “Could music therapy influence this 
child's development in a positive way?”. The general objective 
is "to present music therapy as a neuropsychomotor learning 
and facilitation technique for children with autism spectrum". 
The specific objective is: "to highlight the importance of music 
therapy and physiotherapy in the treatment of children with 
autism spectrum". This study brings a multidisciplinary and 
interdisciplinary approach clarifying techniques and effective 
methods for the improvement and improvement of the child's 
neuropsychomotor development; seeking a clear and objective 
language of the subject; promoting a collection of scientific 
knowledge; providing social and family harmonization for these 
children. This research is classified as a theoretical qualitative 
research lasting two months. 
 
Keywords: Autistic Spectrum Disorder; Music Therapy; Music 
Therapy in the treatment of children with Autism Spectrum 
Disorder; Physiotherapy in children with Autism Spectrum 
Disorder. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es la musicoterapia aplicada al 
tratamiento del espectro autista. Se investigó el siguiente 
problema: “¿Cuál es el impacto de la musicoterapia en el 
tratamiento de niños con espectro autista?". Se consideró la 
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siguiente hipótesis: "¿Podría la musicoterapia influir en el 
desarrollo de este niño de manera positiva?". El objetivo 
general es "Presentar la musicoterapia como una técnica de 
facilitación y aprendizaje neuropsicomotor para niños con 
espectro autista". El objetivo específico es: "destacar la 
importancia de la musicoterapia y la fisioterapia en el 
tratamiento de niños con espectro autista". Este estudio aporta 
un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario que aclara las 
técnicas y métodos efectivos para la mejora y la mejora del 
desarrollo neuropsicomotor del niño; buscando un lenguaje 
claro y objetivo del tema; promoviendo una colección de 
conocimiento científico; proporcionando armonización social y 
familiar para estos niños. Esta investigación se clasifica como 
una investigación cualitativa teórica que dura dos meses. 
 
Palabras clave: Trastorno del Espectro Autista; Musicoterapia; 
Musicoterapia en el tratamiento de niños con Trastorno del 
Espectro Autista; Fisioterapia en niños con Trastorno del 
Espectro Autista. 
 
Introdução  

O propósito do estudo é salientar a veracidade da 
musicoterapia no tratamento de crianças com o Transtorno do 
Espectro Autista, apresentando seus princípios e técnicas 
utilizadas no tratamento e suas manifestações clínicas. A 
musicoterapia oferece para as crianças com autismo uma 
oportunidade única de desenvolver-se através dos sentidos 
uma vez que ouvem, veem e tocam. A música traz consigo um 
poder sobre a mente que proporciona bem-estar e 
relaxamento.  

Segundo Ruud (1993, apud Sousa, 2009), a 
musicoterapia tem alguns fundamentos importantes: exerce 
função de estímulo para melhorar o desenvolvimento motor e 
cognitivo; aprimorar a exteriorização sentimental (linguagem 
não verbal e emocional); instigar o pensamento e a 
autorreflexão; determinar formas de comunicação e interações. 

Este capítulo se propõe a responder ao seguinte 
problema “Qual é o impacto da musicoterapia no tratamento de 
crianças com espectro autista?”. A musicoterapia tem uma 
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atuação ímpar nas vidas dessas crianças devido sua base 
psicológica e terapêutica que proporciona momentos de 
experiências únicos para criança por meio da música. 
Promovendo habilidades sensoriais, motoras, cognitivas e 
sociais  

Para Brusca (1988, apud Sousa, 2009), a 
musicoterapia é uma técnica de intervenção sistemática, na 
qual o musicoterapeuta influencia o paciente a obter uma 
qualidade de vida pelas experiências musicais e das relações 
sociais desenvolvidas pela música, pelo acolhimento sensorial 
sonoro através da terapia, segundo Edith Lecourt, 
(musicoterapeuta); e os recursos musicais terapêuticos não 
tradicionais que serão utilizados nas disciplinas que envolvem 
a prevenção, a reabilitação de diversas capacidades, e as 
várias outras formas de tratamento, de acordo com Gabriela 
Wagner (musicoterapeuta). 

A hipótese levanta frente ao problema em questão foi 
“a musicoterapia poderá influenciar no desenvolvimento dessa 
criança de forma positiva?”. Sim, pois a influência da 
musicoterapia nas crianças tem um poder inenarrável sobre o 
desenvolvimento delas, proporcionando um estímulo direto 
sobre suas capacidades intelectual e cognitivo devido à 
dificuldade de socialização.   

O sucesso da técnica nos portadores de Transtorno do 
Espectro Autista é a utilização da música. A música tem 
propriedades que levam os autistas a possuírem uma 
habilidade positiva na área musical, o que faz da música a 
principal fonte de aprendizado e tratamento. Além disso, sabe-
se que a música é um grande instrumento de socialização. 
Dessa forma a música proporciona a união de interação e 
convívio social, favorecendo assim o desenvolvimento da 
linguagem verbal e não verbal de crianças autistas. (FREIRE, 
2014 apud HERDY; CARMO, 2016). 

O objetivo geral é “apresentar a musicoterapia como 
uma técnica de aprendizado e facilitação neuropsicomotora 
para crianças portadoras do espectro autista”.  

Na Musicoterapia o paciente utilizará da música para a 
realização das atividades através da audição, do ritmo, da 
composição e da improvisação musical, entretanto, essas 
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atividades serão elaboradas conforme a necessidade clínica do 
paciente, bem como por suas habilidades desenvolvidas, gosto 
e histórico, assim unindo a abordagem teórica e a metodologia 
clínica adotada, o terapeuta poderá chegar ao tratamento de 
forma a facilitar e promover as atividades intelectuais e motoras 
dessas criança.  

A música é um fenômeno que está presente em todas 
as culturas e tem sido fontes de entretenimento e técnica 
terapêutica a favor das crianças agitadas com o objetivo de 
acalmá-las, proporciona emoções, interação social e crenças 
religiosas, dentre outros (GFELLER, 2008; KOELSCH, 2014, 
apud SAMPAIO, 2015). A Musicoterapia consiste em um 
processo sistemático de intervenção no qual o terapeuta motiva 
o paciente a ter uma saúde melhor utilizando experiências 
musicais e terapêutica. (BRUSCIA, 2000, apud SAMPAIO, 
2015). 

Podemos destacar a música como uma “tecnologia 
transformativa”, pois trata-se de uma modificação no modo 
como encaramos a sociedade, proporcionando vantagens aos 
seus portadores. No caso da música, essas vantagens seriam 
uma facilitação nas expressões psicomotoras e social vividas, 
assim, promovendo uma experiência emocional diferente das 
emoções vividas diariamente.  

O objetivo específico é “evidenciar a importância da 
musicoterapia e da fisioterapia no tratamento de crianças com 
espectro autista”. 

Nos últimos anos foram feitos estudos que 
comprovasse a veracidade da musicoterapia como fonte de 
eficácia e facilitação neurológica e comunicativa em pacientes 
com Transtorno do Espetro Autista e dentre outras alterações 
no desenvolvimento neuropsicomotor. Estudos revelaram que 
a música instrumental e as canções alavancam notáveis 
fundamentos para estudo das emoções, entretanto, esses 
resultados podem ser positivos ou negativos a depender da 
abordagem feita pelo pesquisador. Essas ativações foram 
registradas no hipocampo, no giro hipocampal, na amígdala, na 
ínsula, no lobo temporal e no estriado ventral, dentre outras 
regiões cerebrais. (BRATTICO et al. 2011; FRITZ et al., 2009; 
GOSSELIN et al., 2007; GOSSELIN et al., 2011; KOELSCH et 
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al., 2006; KOELSCH, 2011; MITTERSCHIFFTHALER et al., 
2007; OMAR et al., 2011, SAMSON; EHRLE; BAULAC, 2001; 
WONG et al., 2012, apud SAMPAIO, 2015).  

Aparentemente os indivíduos com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), apresenta uma queda no estimulo da 
área pré-motora e na ínsula anterior esquerda, em comparação 
a um indivíduo com desenvolvimento normal, especialmente 
durante uma música “alegre”, definida como música tonal em 
andamento rápido e tonalidade maior. (CARIA; VENUTI; 
FALCO, 2011, apud SAMPAIO, 2015).  

As crianças portadoras de TEA sofrem diariamente 
com problemas de interação social, comunicação e raciocínio 
inábil, na maioria das vezes, evidenciam acometimento 
motores, necessitando assim de tratamento fisioterapêutico, 
podendo ser iniciado de forma precoce promovendo ótimos 
benefícios para a criança levando em conta a plasticidade 
cerebral e proporcionando um melhor desenvolvimento. 

Assim como a musicoterapia tem seu papel 
fundamental e importante no tratamento de crianças com 
espectro autista, a fisioterapia também traz consigo uma 
participação essencial no tratamento dessas crianças.  

Ferreira et al. (2016, apud MARQUES, 2019) afirma 
que a fisioterapia é eficaz no tratamento de crianças com 
Transtorno do Espectro Autista. Portanto, faz-se necessária 
uma intervenção precoce, através da neuroplasticidade, 
intervindo diretamente no desenvolvimento da criança, bem 
como na sua qualidade de vida. Dentro da fisioterapia temos a 
fisioterapia pediátrica, que trata e reabilita doenças congênitas 
ou adquiridas, utilizando técnicas neurológicas e 
cardiorrespiratórias especializadas, buscando integrar os 
objetivos fisioterápicos como atividades lúdicas e sociais, 
levando a criança a uma maior integração com a família e a 
sociedade. Isto posto, o fisioterapeuta terá participação 
essencial no projeto de atenção integral, promovendo sua 
saúde funcional. (GONZÁLEZ; CANALS, 2014, apud 
MARQUES, 2019).  

Notamos que a busca pelo assunto se destaca na 
atualidade devido suas peculiaridades, mostrando uma grande 
dificuldade na compreensão e conhecimento da doença. 



 371 

Vemos hoje que o Transtorno do Espectro Autista, apesar de 
antigo, é um assunto novo; assim, pontua-se aspectos 
importantes para a fisioterapia, por se tratar de uma doença 
neurológica com comprometimentos motores e sensitivos. A 
reabilitação desses indivíduos será feita de forma a facilitar o 
seu desenvolvimento através da psicomotricidade que 
trabalhará na melhora do esquema global, organização 
espacial e temporal, motricidade global e equilíbrio.  

Para que se tenha um diagnóstico conclusivo dos 
portadores do Espectro Autista é necessário a participação de 
uma equipe multidisciplinar devido suas alterações 
neurológicas e comportamental que afetará de forma 
significativa o convívio com a família e com a sociedade. 
Portanto, este estudo irá evidenciar técnicas e métodos 
importantes para o tratamento do espectro autista, 
esclarecendo pontos a serem estudados e explorados para 
uma melhora nas aquisições psicomotoras, intelectuais e 
comportamentais desses indivíduos, auxiliando para que os 
retardos sejam minimizados ao ponto de eles poderem ter um 
convívio social “normal”, por meio da ajuda das equipes 
multidisciplinar e interdisciplinar. 

O estudo traz uma abordagem clara e direta que 
facilitará ao leitor uma compreensão objetiva e explicativa 
sobre a doença do Transtorno do Espectro Autista e sobre a 
musicoterapia que é uma técnica de facilitação sensorial, 
proporcionando um apanhado de conhecimentos educacional 
e científico. Contribuindo para sociedade de maneira 
qualitativa, o reconhecimento de doenças neurológicas que 
acometem algumas crianças e adultos atuando na inclusão 
social de portadores de retardos mentais e motores na nossa 
população.     

O presente estudo constitui-se de uma pesquisa de 
caráter exploratório, teórico, social e bibliográfico, com 
fundamentos em artigos científicos, utilizando as principais 
plataformas de artigos científicos e livros acadêmicos. 

Para a concretização desta pesquisa foram utilizados 
artigos e livros acadêmicos, em bases de dados bibliográfica 
como: Google Acadêmico e Scielo. As principais palavras-
chave para a busca da pesquisa foram: “Transtorno do 
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Espectro Autista, Musicoterapia, Musicoterapia no tratamento 
de crianças com Transtorno do Espectro Autista, Fisioterapia 
em crianças com Transtorno do Espectro Autista e o convívio 
Familiar de crianças com autismo”. Foram incluídos artigos 
entre os anos de 2008 a 2019, relacionados ao 
desenvolvimento intelectual, social e funcional da criança com 
Transtorno do Espectro do Autista.  

Os artigos que fugiam do tema e das palavras-chave 
foram excluídos da pesquisa. O tempo utilizado para a 
realização do estudo foi de dois meses, sendo este tempo 
distribuídos para o levantamento de informações confiáveis e 
coerentes sobre o assunto abordado, bem como a seleção de 
trechos e paráfrases. No primeiro mês realizou-se o 
levantamento do referencial teórico e a revisão da literatura; no 
segundo mês foi destinado para a elaboração dos elementos 
pré-textuais e pós-textuais que compõem todo o trabalho. 

Optou-se por uma pesquisa de forma qualitativa, em 
revisão de literatura, buscando informações plausíveis sobre 
tema. Buscou-se acrescentar informações necessárias nos 
artigos científicos, de forma a destacar os aspectos importantes 
levantados pelos seus respectivos autores. 

 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA  
 A perturbação do espectro do autismo foi retratada pela 
primeira vez em 1942, pelo médico austríaco Leo Kanner, que 
descreveu uma doença específica relacionada à esquizofrenia.  

Asperger, em1944, expôs a doença como um 
transtorno que afeta a linguagem, a comunicação e o convívio 
social, interferindo também no desenvolvimento 
psiconeurológico. Não é apenas uma deficiência qualquer, mas 
um composto de alterações denominado “Espectro do 
Autismo”, sendo referente a inúmeras síndromes, com 
diferentes características. A partir desse ideal alguns 
especialistas denominaram a doença como Síndrome de 
Asperger. (SEGURA et al., 2011, apud PAREDES, 2012).  

Foram inúmeros estudos feitos até a chegada de uma 
percepção mais coerente sobre a origem da perturbação do 
espectro do autismo. As primeiras mudanças desse 
pensamento surgiram em 1976, por Ritvo, que interligou a 
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perturbação do espectro do autismo a uma deficiência 
cognitiva, visto que não era uma psicose e sim uma falha no 
desenvolvimento da criança.  

Alguns estudiosos defendem que seja um transtorno 
causado por uma provável irregularidade no desenvolvimento 
dos neurônios, durante o processo de maturação gestacional. 
Pelo motivo de não poder ser diagnosticado durante a 
gestação, algumas manifestações atípicas aparecem na fase 
de recém‑nascido. Podendo-se também manifestar-se a partir 

dos dezoito meses de vida, com o surgimento de 
características típicas de crianças portadoras dessa 
deficiência.  

Estudiosos confirmam que para se conseguir reverter 
alguns dos sinais dessa doença, é fundamental a identificação 
antes dos sete anos, entretanto, o diagnóstico só será 
conclusivo com 3 ou 4 anos de idade, pois é a idade em que a 
criança já possui maturação neurológica a nível 
neuropsicomotor. (BRAMBILLA et al., 2003; MÜLLER et al., 
2011, apud PAREDES, 2012). 

Dentre vários estudos podemos destacar a existência 
de alterações no Sistema Nervoso Central (SNC) que poderia 
explicar o autismo ou grande partes dessas manifestações, 
guiado por um desarranjo em várias áreas da criança. Estudos 
de neuroimagem e autópsias determinam algumas 
instabilidades anormais cerebrais em indivíduos autistas, por 
exemplo, hipocampo e corpo caloso, tamanhos anormais das 
amígdalas, maturação tardia do córtex frontal, atrofiamento dos 
neurônios do sistema límbico e diversos padrões de baixa 
atividade em regiões cerebrais, como o córtex frontal e o 
sistema límbico. (REDCAY; COURCHESNE, 2005, apud 
PAREDES, 2012). 

Schwartzman (2011, apud SAMPAIO, 2015) menciona 
com propriedade que apesar de ter sido notado anormalidades 
neurobiológicas em um número considerável de pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista, tal diagnóstico não será válido 
como a causa do Autismo. Há vários marcadores biológicos e 
genéticos que poderão e irão influenciar diretamente na 
descoberta da principal causa da doença, seja ela específica 
ou patognomônico. 
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Com tudo, o Autismo é também reconhecido como uma 
deficiência mental específica que afeta de maneira significativa 
as interações sociais, a comunicação verbal e não verbal, a 
atividade imaginativa e se expressa de modo mais restrito. Os 
indivíduos com Autismo têm certas limitações, bloqueios que 
estão relacionados com as respostas a estímulos externos e 
internos, ou seja, esses indivíduos terão mais dificuldades nas 
emoções, expressões, ações, percepções, pensamentos e 
atenção. 

As crianças com Autismo não têm noção natural de 
socialização, a visão que ela tem sobre a relação e a interação 
com outras pessoas é diferenciada comparando com os 
indivíduos comum. Para elas essas afetividades são algo que 
foge da percepção de entendimento neurológico que são 
desenvolvidos com o tempo, essas relações se portam de 
maneira compulsiva e ritualista e, geralmente, não desenvolve 
inteligência normal, podendo até ter um QI acima da média.      
 
A MÚSICA  

Mousikē é uma definição do grego que significa “a arte 
das musas”, conceito no qual remete-se a palavra música. A 
música é o arranjo de ritmos, melodia e harmonia, de forma a 
agradar o ouvido.  

A organização da música, por sua vez, depende de 
vários aspectos, entre os quais destacaremos a melodia que é 
um conjunto de sons que soam de forma sucessiva e que são 
percebidos como uma identidade e sentido próprio; a harmonia 
que regula a concordância dos sons e cuja unidade básica é o 
acorde; e o ritmo que é a pauta de repetição dos sons e 
silêncios. 

A música é composta por dois elementos básicos, os 
“sons” e os “silêncios”. O “som” é a sensação captada pelo 
ouvido através das variações de pressão produzidas pelo 
movimento vibratório dos corpos sonoros e que se transmite 
pelo ar. O som engloba quatro parâmetros fundamentais:  
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1. Altura: que é o resultado da frequência produzido por um 
corpo sonoro, que determina se o som é grave ou agudo; 
2. Duração: o tempo em que duram as vibrações que 
produzem um som; 
3. Intensidade: que é a força com que se produz um som, 
representada pela amplitude; 
4. Timbre: é a qualidade que permite distinguir entre os 
diferentes instrumentos ou vozes. 

 

A não existência do som é o silêncio, que jamais será 
absoluto, tendo em vista a existência da atmosfera. Enquanto 
manifestação artística, a música é um produto cultural que 
procura suscitar uma experiência estética no ouvinte. Constitui-
se também em uma incitação no campo perceptivo do homem, 
uma vez que pode assumir várias funções, como é o caso do 
entretenimento, do ambiente criado ou da comunicação. 

A exteriorização de uma cultura ou da expressão 
artística de uma nação é manifestado por meio da música, em 
uma deliberada época ou região. Evoluindo através dos 
séculos, resultando numa grande variedade de gêneros 
musicais, entre eles, a música popular e a tradicional ou a 
folclórica e a erudita, a clássica, a sacra ou religiosa, todos 
esses gêneros musicais possui uma série de subgêneros e 
estilos.  

Segundo Benezon (1985, apud PAREDES, 2012), a 
relação dos indivíduos com a música vem desde muitos anos, 
de tal maneira que os povos antigos davam à música grande 
importância, como o poder de curar, de comunicação em 
diversas áreas da religiosidade, da medicina e da sociedade. 
Atualmente a música tem um sentido pleno em todas as 
culturas. 

Aliando a música com outras manifestações artísticas, 
percebemos que ela se diferencia pelo seu domínio sobre o 
indivíduo, em consideração a seus limites biológicos. Por se 
tratar de uma forma de comportamento humano, a música 
mostra uma atuação única e soberana sobre o ser humano, 
seja ela na alegria, na tristeza, na exaltação cívica ou 
recolhimento religioso, independente do propósito que seja. 
Está relação sempre será acesa, uma vez que surgiu das 
nossas mentes, das nossas emoções, por isso, esse poder 
magnético de nos atingir. Provocando a expressão pessoal, 
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levando ao conhecimento próprio, a identificação, a fantasia e 
a comunicação, Benenzon (1985, apud PAREDES, 2012). 

O propósito da música é oferecer ao indivíduo uma 
saúde estável, uma felicidade equilibrada e um conforto 
necessário. A boa música tranquiliza o ser humano, 
promovendo o retorno a padrões saudáveis das emoções, do 
pensamento, da harmonização e do ritmo corporal.  

A música em sua magnitude tem a competência em 
manipular o Ser em seus níveis físicos e emocionais. Em 
musicoterapia este poder será usado para atingir os objetivos 
terapêuticos, melhorando e renovando o funcionamento físico, 
emocional, cognitivo e social. Com fundamentos, a 
musicoterapia irá arquitetar a base de trabalho. 

Portanto, através da música, dos sons e dos 
movimentos, será interligado o processo de ajuda, em que a 
Musicoterapia tem como princípio auxiliar o paciente nas suas 
necessidades como a reabilitação, prevenção e interação 
social. Podendo promover melhoras gradativas nos aspectos 
afetivos, cognitivos, social e psicomotores, por meio de 
instrumentos modestos como jogos lúdicos e atividades 
rítmicas, cantadas e dramatizadas.  

Nos últimos tempos a música vem sendo fonte de 
recurso terapêutico complementares nas dimensões físicas, 
mentais, psicológicas, sociais, espirituais. Entretanto os 
indivíduos nos apresentam deficiência mental, física, afetiva ou 
social, não será enfatizado da mesma maneira que em 
indivíduos normais. Nessa perspectiva, a comunicação 
pedagógica da Música será suprema no sentido de função 
terapêutica, a depender de sua reabilitação. (BENEZON,1985, 
apud PAREDES, 2012).  

A música traz consigo uma magnitude de associação 
extraordinária mesmo em indivíduos não musicais. Devido a 
sua inibição que nós impedimos de tocá-la, senti-la e escutá-la.  

Para Benezon (1981, apud PAREDES, 2012) a música 
tem como principal objetivo atuar como técnicas psicológicas e 
terapêuticas no combate a manifestações psíquicas, 
emocionais, atitudes e energia. O uso do corpo como 
mecanismo de movimentação e percussão é extremo na 
aplicação da terapia em indivíduos com problemas mentais, 
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caraterizados pela rigidez de movimentos. Com a música 
podemos excluir as dificuldades em coordenação de gestos 
com a melodia, e assim, facilitando a percepção do improviso. 
 
MUSICOTERAPIA 

Podemos citar vários dos muitos autores que falam 
sobre musicoterapia e suas definições. Brusca (1988, apud 
Sousa, 2009) fala que a musicoterapia é um processo de 
intervenção sistemática, em que o terapeuta ajudará o 
indivíduo a construir uma saúde através de experiências 
musicais e das relações que desenvolvem por meio delas.  

Para Wigram (2000, apud Sousa, 2009) a 
musicoterapia tem como princípios fundamentais a estimulação 
física e psicológica, a expressão emocional, a consciência 
perceptiva, o comportamento social e as capacidades 
individuais. Estas manifestações acontecem por meio dos 
fundamentos da musicoterapia.  

Na musicoterapia, o indivíduo passa a conhecer a 
música de forma direta por meio de atividades de performance, 
composição, audição e improvisação musical sendo que as 
escolhas destas atividades são escolhidas conforme a 
necessidade clínica do indivíduo e por suas habilidades 
aprimoradas e potencializadas, histórico, gostos, e ideias sobre 
a música, organizadas conforme a abordagem teórica e 
metodologia adotadas pelo terapeuta. (SAMPAIO, 2012).  

A musicoterapia usufrui da música como fonte de 
terapia de cura. Portanto, o intuito não é criar belas músicas, 
mas sim compreender os obstáculos encontrados nas técnicas 
e nas formas; agindo como linguagem, por meio da música e/ou 
dos fundamentos musicais: som, ritmo, melodia, intensidade, 
harmonia, etc. Com isso, o objetivo de promover e facilitar a 
comunicação, a relação, a aprendizagem, a expressão, a 
mobilidade, a organização e dentre outros objetivos 
terapêuticos importantes, podemos aprimorar o 
desenvolvimento da coordenação motora, o equilíbrio 
emocional e afetivo, além de poder ter a capacidade de 
comunicação, ideias e sentimentos que vão em direção das 
necessidades mentais, físicas, emocionais, cognitivas e 
sociais, com isso, melhorando sua qualidade de vida, através 
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da reabilitação, da prevenção ou do tratamento de 
comportamentos desviantes (Word Federation of Music 
Therapy, 1985). 

O enlace da música com a terapia proporcional uma 
arte, uma ciência, e um processo interpessoal. Por vários 
motivos, a musicoterapia amostra algumas diferenças notáveis 
de indivíduos para indivíduos 

A comunicação entre o paciente e o musicoterapeuta 
ao longo do processo musicoterapêutico acontece por meio da 
linguagem musical. Portanto, deseja-se que os indivíduos 
notem em si a importância da dimensão musical. A 
expressividade musical é o ápice da musicoterapia, ápice no 
qual o musicoterapeuta explora, assim, promovendo o 
procedimento musicoterapêutico utilizado. 

Pode-se ter como alvo o fortalecimento e/ou a 
excitação do potencial criativo e afetivo, suporte físico, 
emocional e espiritual. A incitação ao desejo de mudanças, 
favorece um ambiente interno e externo mais sossegado, 
harmônico e ponderado, são questões totalmente possíveis de 
serem trabalhadas, além de contribuir para o melhoramento da 
consciência grupal, e de aceitação ao meio onde vive. Algumas 
das vantagens do tratamento musicoterapêutico são os 
avanços nas habilidades perceptivas, relacionais, 
comunicativas e de superação. 
 
A MUSICOTERAPIA NO TRATAMENTO DA CRIANÇA COM 
TRASNTONO DO ESPECTRO AUTISMO  

Os textos sobre Autismo relatam uma profunda relação 
dos indivíduos com transtorno do autismo e a música, levando 
em conta os aspectos não verbal da música é o principal meio 
de entretenimento entre o indivíduo com Transtorno do 
Espectro Autista e seu interlocutor, seja quando apresentada 
uma música legalmente instrumental, ou em citações de textos 
cantados ou narrados. (ALVIN, 1978; BALL, 2004; BROWN, 
1994; BROWNELL, 2002; BUDAY, 1995; EDGERTON, 1994; 
MALLOCH; TREVARTHEN, 2009; OLDFIELD, 2001; 
ROBARTS, 1996, apud SAMPAIO, 2015).  

Segundo Bréscia (2003), as crianças com alterações 
mentais e com autismo reagem, na maioria das vezes, à 
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música, quando o rosto não mostra sua reação. Este é um 
momento expressivo para alívio da tensão emocional, 
superando desta maneira as barreiras da fala e da linguagem. 
As práticas grupais são fenômenos que irão melhorar a 
comunicação e a cooperação.  

  A música para a criança com Autismo se torna a 
primeira técnica de aproximação utilizada, já que o foco não 
verbal permite a estas crianças formarem as pontes de 
comunicação. Para que haja um sucesso nesse trabalho é 
necessário montar uma anamnese do período em que a criança 
ainda era um feto, criando assim estímulos adequados para a 
fase de desenvolvimento em que a criança se encontra.  

Sousa (2009) afirma que os métodos de estímulos 
musicais usados para animar as crianças com Autismo revela-
se auspiciosa, no sentido em que produzirão respostas 
afetuosas levando a sua participação em atividades de 
desenvolvimento exploratório e social que, são pontos 
fundamentais no processo de reabilitação. O som do 
instrumento e a perspectiva visual e tátil, podem levar a criança 
com autismo a uma compreensão favorável dos outros, 
contribuindo para uma qualidade nas relações que podem ser 
a chave do ápice da terapia. 

O cérebro dessas crianças é muito semelhante ao um 
computador, devido as várias informações que são transmitidas 
e enviadas através de fios de processamento. Os cientistas 
expuseram que em indivíduos com autismo esses fios são 
danificados, levando-o a uma falha de comunicação entre as 
células do cérebro. No cérebro as células nervosas mandam 
coordenadas para o controle das ações do corpo, desde o 
comportamento social até os movimentos. Os estudos de 
neuroimagem mostram que as crianças autistas têm uma 
grande quantidade de fibras nervosos, porém, elas não 
funcionam de modo a facilitar a comunicação entre as várias 
partes do cérebro. Todo esse circuito elétrico irá influenciar no 
tamanho do cérebro, unidos a uma série de características 
poderá ser responsável pelo comportamento dos portadores de 
autismo. 

Diversos estudos trazem a existência de vários efeitos 
benéficos e significativos da música e da terapia musical no 
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tratamento do Espectro Autista. As técnicas de terapia musical 
utilizadas ajudarão ao indivíduo na espontaneidade serena da 
comunicação, no rompimento de padrão de isolamento, na 
socialização e na compreensão de forma clara da linguagem.  

As crianças autistas quando começam a interessar-se 
pela comunicação verbal ou não verbal utilizam a música como 
motivadores da vocalização. A prática de tocar instrumentos 
como o sopro, poderá ser, de alguma forma semelhante no 
aprendizado da vocalização, pois utilizam os lábios, a língua, e 
toda a boca para tocar o instrumento. 

A música vai atuar justamente no cérebro onde o 
Autista tem maior dificuldade, trabalhando de maneira a ampliar 
seus potenciais. Cada ser é único e especial, por isso o 
musicoterapeuta deverá perceber, respeitar, valorizar e 
aprender com a criança. Os desígnios do indivíduo vão se 
modelando de maneira individual. As sessões de musicoterapia 
são realizadas através de instrumentos musicais variados, 
objetos sonoros adequados, exercícios musicais, e a melhor 
participação e alcance dos objetivos estabelecidos. A 
musicoterapia não tem o poder de curar porque o cérebro da 
criança com Transtorno do Espectro Autista é diferente das 
demais crianças ditas normais, mas com toda certeza poderá 
ajudar a estabelecer uma qualidade de vida melhor e 
equilibrada. (PADILHA, 2008). 
 
A FISIOTERAPIA NA REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA 
CRIANÇA COM AUTISMO  

A fisioterapia tem um papel importante na qualidade de 
vida dessas crianças, apesar de as crianças com Transtorno do 
Espectro Autista terem como característica principal uma 
dificuldade na interação social, pode-se ocorrer alterações 
motoras, atrasos, ações atípicas repetitivas, movimentos 
motores estereotipados ou retardo do desenvolvimento 
neuropsicomotor. Então, o sistema nervoso terá a autonomia 
em modelar-se com mais clareza.  

Podemos notar crianças hipotônicas, apáticas, com a 
atividade motora reduzida e com dificuldades de iniciar um 
movimento. Ou crianças hiperativas, que não possuem nenhum 
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interesse por pessoas ou objetos. (GESCHWIND, 2013, apud 
AZEVEDO; GUSMÃO, 2016). 

Quando se fala em corpo, Ferreira (2000, apud 
AZEVEDO; GUSMÃO, 2016) declara que temos que ter em 
mente que se trata de um organismo vivo, um ser puramente 
único, inteligente, atuante, emocional, enfim, não se pode 
negar a história que ele possui. É preciso compreender que o 
corpo muda com o passar dos anos, independentemente de 
valores, das necessidades e da situação é preciso aceitar as 
suas diferenças. 

Durante a infância o ser humano inicia gradativamente 
seu processo de desenvolvimento motor, que ainda são 
básicos, aprimorando-se e aperfeiçoando-o de modo a entra 
em contato com o mundo a sua volta, tornando-o suas 
habilidades antes básicas, em habilidades funcionais, que 
promoverão o reconhecimento de seu corpo para a realização 
das mais variadas atividades. (TANI et al., 2010, apud 
MARQUES, 2019). 

Para Klein (2011, apud FERREIRA, 2018), faz-se 
preceito um embasamento clínico fisioterapêutico em 
consideração ao paciente Autista, por mostrar um 
desenvolvimento adaptativo inferior, fazendo com que o 
profissional faça um atendimento especializado com intuito de 
reduzir a dependência e aumentar a socialização. A 
metodologia da fisioterapia será no excitamento motor e 
sensorial. Pode-se usar jogos interativos, bolas e brinquedos 
pedagógicos. Trabalhando de modo a aperfeiçoar as 
habilidades motoras e de concentração, tais como a 
coordenação e a métrica.  

O nível de dificuldade do Autismo é definido pelo grau 
de autonomia, sabendo que a deficiência mental influencia no 
desenvolvimento cognitivo e reduzindo o potencial de 
prognóstico. Portanto, a utilização do método será de forma 
adaptada e com apoio consistente ao indivíduo com deficiência 
intelectual, podendo assim alcançar maiores níveis de 
autonomia ao longo do tempo. (FERREIRA, 2018).  

Silva e Mulick (2009, apud FERREIRA, 2018) declaram 
que quando há um retardo mental e com sintomas mais severos 
só terá uma melhora significativa do desenvolvimento funcional 
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a partir das intervenções, em que as crianças classificadas 
como Autismo grave apresentaram níveis de dependência 
moderada, guiando ao um quadro de gravidade em que 
influenciará diretamente na capacidade de independência 
funcional.  

As atuações de intervenções terapêuticas através de 
estímulo sensorial têm demostrado efeitos favoráveis, além das 
intervenções visuais e auditivas (TEIXEIRA-MACHADO, 2015). 
Júnior (2012) afirma que ao apresentar os indivíduos Autistas 
ao tratamento fisioterapêutico, apresentou-se uma melhora dos 
índices de coordenação motora grossa e fina. (FERREIRA, 
2018) 

Portanto, na avaliação motora foi analisado o 
desenvolvimento, e realizou-se uma intervenção motora, 
mostrando-o que as áreas como a organização espacial, e a 
temporal, não apresentavam avanços nas criança com 
espectro autista, entretanto, foram achados avanços nas 
regiões da motricidade fina, motricidade global, no equilíbrio e 
no esquema corporal, levando a concluir que os déficits 
motores mantém-se. Destacando-o a necessidade rigorosa da 
intervenção motora em crianças com Transtorno do Espectro 
Autista.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Podemos salientar pontos importantes descritos no 
texto que nos fala sobre a magnitude do trabalho 
musicoterapêutico, da música e do fisioterapeuta, cada um 
executando seu papel de maneira a potencializar o 
desenvolvimento cognitivo, sensitivo, comunicativo, psíquico e 
motor dessa criança portadora do Transtorno do Espectro 
Autista.  

Ao tratarmos de tal assunto surge a seguinte pergunta 
“como lidar com uma criança autista?”. É tão simples a resposta 
que a incerteza toma conta da nossa sabedoria, o fato de uma 
criança não ter uma capacidade mental, cognitiva e 
comportamental igual ao de uma criança dita “normal” isso não 
significa que não devemos dá a ela todo o respeito e dignidade 
que elas merecem.     
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O Autista tem muita dificuldade em se relacionar com 
outras pessoas, devido a vários fatores que o impedem de ter 
a concepção de que aquilo seja normal, a socialização para ele 
é algo que foge do seu ponto de percepção da socialização 
coletiva e familiar. A família, antes de compreender sobre o 
transtorno, imagina que se trata de algum tipo de deficiência 
psíquica, pois a recusa em comunicar-se, expressar-se são 
fatores que causam isolamento e distanciamento familiar. 
Então, faz-se necessário compreender melhor o assunto e 
assim buscar estímulos para otimizar o desenvolvimento 
dessas crianças. 

Nos diversos bloqueios que a criança autista tem, para 
alguns desses bloqueios podem incluir o musicoterapeuta 
como um dos principais terapeutas que irão ajudar na melhora 
desse indivíduo, com isso é necessário destacar a utilização de 
um instrumento musical que servirá de ponte intermediária 
entre o musicoterapeuta e a criança. É interessante destacar 
que a criança autista tem que ser estimulada constantemente, 
de modo a reduzir padrões de isolamento e comportamentos 
estereotipados.  

Para Ferreira (2018), o profissional que escolhe 
trabalhar com crianças autistas deverá compreender tudo o que 
diz respeito ao processo de desenvolvimento normal e os 
fatores que possibilitam a melhora do desenvolvimento, e 
assim, do mesmo modo deverá conhecer e saber de forma 
sucinta tudo sobre os aspectos anormais que atrapalham no 
desenvolvimento das crianças com autismo. Por isso, é 
importante observa as áreas fortes, fracas e emergentes, de 
modo a dar respostas coerentes e eficazes as principais 
dificuldades da criança, guiando-as ao mesmo tempo em suas 
áreas fortes, na qual poderá depositar segurança. 

A musicoterapia tem técnicas que irá levar estas 
crianças a comportamentos equilibrados, concedendo-as a 
ultrapassar limites comportamentais que na maioria das vezes 
são inibidas, deixando de serem exploradas em outras áreas 
do desenvolvimento. É de suma importância e atenção o 
reconhecimento dos sinais do autismo e assim iniciar o 
tratamento precoce.  
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Em geral, o assunto exposto trouxe um apanhado de 
conhecimentos breves sobre o Transtorno do Espectro Autista 
que nos possibilitou a capacidade de compreender um pouco 
sobre o tema e assim proporcionar uma leitura esclarecedora 
sobre a musicoterapia como método de reabilitação sonora 
musical. Desta maneira, não podemos deixar de mencionar a 
importância da fisioterapia que vai usar da plasticidade cerebral 
para influenciar no desenvolvimento, bem como na qualidade 
de vida da criança, auxiliando no alcance da integração social, 
futuramente. Dentro da fisioterapia temos a fisioterapia 
pediátrica que atuará na busca de novos tratamentos 
fisioterápicos, colocando assim o fisioterapeuta na equipe 
multidisciplinar do grupo de crianças com Autismo. Ao concluir 
esse capítulo podemos ver o prazer em reabilitar uma criança 
autista e descobrir que atrás de uma aparência isolada existe 
um ser único e especial que necessita de cuidados e atenção 
privilegiada. Pois não se trata de um transtorno qualquer e sim 
de um transtorno que envolve todo o desenvolvimento 
neurológico, que pode ser classificado em leve, moderado e 
severo.  

Portanto, para termos um resultado significativo ao 
ponto de estabilização/controle dos sintomas da doença 
precisamos ir em busca pelo atendimento personalizado, por 
um desenvolvimento familiar melhor e por uma qualidade de 
vida excepcional, entretanto, isso só dependerá da família, do 
terapeuta, do professor e de toda equipe multidisciplinar que 
estará cuidado dessa criança com Transtorno do Espectro 
Autista.      
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Resumo 
O tema deste capítulo é a hidroterapia na melhora das 
habilidades motoras e cognitivas em crianças portadoras do 
Transtorno do Espectro Autista (TEA). Investigou o seguinte 
problema: qual é a influência da hidroterapia em crianças com 
Autismo? Cogitou a seguinte hipótese: a hidroterapia auxilia no 
desenvolvimento das habilidades psicomotoras de crianças 
autistas. Os objetivos específicos são: apresentar as principais 
alterações físicas, cognitivas e comportamentais da criança 
autista; descrever os efeitos da hidroterapia nessa população; 

 
Este capítulo contou com a revisão linguística da Profa. Esp. Roberta dos Anjos 
Matos Resende e com a diagramação do Prof. Esp. Danilo da Costa. 
84 Mestre em Educação Física; Bacharel em Fisioterapia. Afiliação institucional: 
Centro Universitário Estácio de Brasília. CV Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/5963185072642657. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-
9754-7982.  E-mail: deboradadiani@gmail.com. 
85 Graduando(a) em Fisioterapia pelo Centro Universitário Estácio de Brasília. 
CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/7059928117720923.  
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3539-3986.  
E-mail: arissafiosioterapia21@gmail.com. 
86 Graduando(a) em Fisioterapia pelo Centro Universitário Estácio de Brasília. 
CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/192077820956379.  
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6742-3508.  
E-mail: lourranynoronha591@gmail.com. 



 387 

demonstrar a relevância da atuação da fisioterapia no 
tratamento interdisciplinar de crianças autistas. Este trabalho é 
importante para o profissional da saúde, pois insere o 
fisioterapeuta na equipe de tratamento interdisciplinar. É 
relevante para a ciência por haver poucos estudos sobre o 
assunto e pelo baixo nível metodológico existente na literatura. 
Agrega à sociedade pelo Transtorno do Espectro Autista ser 
uma condição relativamente comum na população e que afeta 
significativamente as relações sociais dos indivíduos 
portadores. Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica com 
duração de dois meses. 
 
Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Crianças 
Autistas. Hidroterapia. Habilidades Motoras. Habilidades 
Psicomotoras. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is Hydrotherapy to improve motor and 
cognitive skills in children with autism spectrum disorder - ASD. 
The following problem was investigated: "What is the influence 
of hydrotherapy in children with autism?". The following 
hypothesis was considered “Hydrotherapy helps in the 
development of psychomotor skills in autistic children”. The 
specific objectives are: “To present the main physical, cognitive 
and behavioral changes of the autistic child”; "Describe the role 
of hydrotherapy in this population"; "Demonstrate the 
importance of the physiotherapist within the interdisciplinary 
treatment of autistic children". This work is important for a health 
professional to demonstrate the importance of the 
physiotherapist in interdisciplinary treatment; for science, it is 
relevant because there are few studies on the subject and the 
low methodological level in the literature; it adds to society due 
to the fact that autism spectrum disorders are a relatively 
common condition in the population and that significantly affects 
the social relationships of individuals with this disorder. It is a 
qualitative theoretical research lasting two months. 
 
Keywords: Autistic Spectrum Disorder. Autistic Children. 
“Hydrotherapy. Motor Skills. Psychomotor Skills.  
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Resumen 
El tema de este capítulo es Hidroterapia para mejorar las 
habilidades motoras y cognitivas en niños con trastorno del 
espectro autista - TEA. Se investigó el siguiente problema: 
"¿Cuál es la influencia de la hidroterapia en niños con 
autismo?". La siguiente hipótesis fue considerada "La 
hidroterapia ayuda en el desarrollo de habilidades 
psicomotoras en niños autistas". Los objetivos específicos son: 
"Presentar los principales cambios físicos, cognitivos y de 
comportamiento del niño autista"; "Describa el papel de la 
hidroterapia en esta población"; "Demostrar la importancia del 
fisioterapeuta en el tratamiento interdisciplinario de niños 
autistas". Este trabajo es importante para que un profesional de 
la salud demuestre la importancia del fisioterapeuta en el 
tratamiento interdisciplinario; para la ciencia, es relevante 
porque hay pocos estudios sobre el tema y el bajo nivel 
metodológico en la literatura; Se agrega a la sociedad debido 
al hecho de que los trastornos del espectro autista son una 
condición relativamente común en la población y que afecta 
significativamente las relaciones sociales de las personas con 
este trastorno. Es una investigación teórica cualitativa que dura 
dos meses. 
 
Palabras clave: Trastorno del espectro autista. Niños autistas. 
Hidroterapia. Habilidades motoras. Habilidades psicomotoras.  
 
Introdução 

O Autismo ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) é 
descrito como um distúrbio do neurodesenvolvimento, que 
ainda não possui um fator causador específico, porém uma 
complexa arquitetura genética pode estar envolvida, 
principalmente quando há associação com implicações 
ambientais, ocasionando atrasos no desenvolvimento 
neurológico. Dados epidemiológicos mostram que uma a cada 
68 crianças pode apresentar algum distúrbio do espectro 
autista, que é prevalente em aproximadamente 1% da 
população mundial (AMERICAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION, 2014; ZABLOTSKY et al, 2015; FERNÁNDEZ 
et al, 2017).  
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A dificuldade de comunicar e interagir socialmente e os 
padrões comportamentais restritos e/ou repetitivos são as 
características mais comuns do portador do TEA, porém essa 
condição também possui relação com deficiências motoras, 
como o padrão de marcha alterado, a diminuição do controle 
postural, o déficit no controle motor, entre outros, que muitas 
vezes são negligenciados nos programas de tratamento 
presentes na literatura (AMERICAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION, 2014; FULCERI et al, 2019). 

De acordo com os achados de Sacrey et al (2014), os 
déficits motores podem influenciar também nas características 
cognitivas e sociais, dificultando ainda mais a comunicação dos 
indivíduos com outras pessoas. Portanto, os profissionais do 
movimento devem integrar a equipe multiprofissional e 
interdisciplinar de tratamento do TEA, contribuindo para um 
melhor desenvolvimento motor e social (SÁNCHEZ, MORA, 
2019). 

A fisioterapia possui várias técnicas e métodos que 
podem contribuir para o tratamento dos portadores do 
transtorno, uma delas é a hidroterapia, que utiliza o ambiente 
aquático de forma terapêutica para o aperfeiçoamento da força 
e da resistência muscular, da coordenação e do equilíbrio, das 
respostas posturais, entre outras. Além dos benefícios citados, 
o ambiente aquático é um meio atrativo de lazer, contribui para 
a interação e o bem-estar social (FRAGALA-PINKHAM, 
HARLEY E O’NEIL, 2011). 

O capítulo propõe responder o questionamento: quais 
são os benefícios que a hidroterapia pode proporcionar para as 
crianças autistas? Como anteriormente mencionado, a 
hidroterapia possui a capacidade de atuar tanto no aspecto 
motor como nos aspectos cognitivo e social, abrangendo todos 
distúrbios que os indivíduos com TEA possam apresentar.  

A hipótese levantada diante do problema em questão 
foi que a hidroterapia pode contribuir para o desenvolvimento 
das habilidades psicomotoras e sociais de crianças com 
diagnóstico de Autismo. Como é demonstrado em alguns 
estudos presentes na literatura, como na revisão sistemática 
realizada por Mortimer, Privopoulos e Kumar (2014), que 
indicou um impacto positivo da intervenção aquática em 
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crianças autistas, inclusive em comportamentos sociais. A 
fisioterapia aquática é relevante para a população, pode ser 
amplamente explorada em seus efeitos, incluindo o fato de 
propiciar um ambiente lúdico que facilita a interação do 
fisioterapeuta com o paciente. Portanto, mesmo sendo um 
assunto pouco explorado pela literatura, os resultados 
apresentados são positivos. 

Apesar da grande prevalência do Autismo, a 
fisioterapia como forma de tratamento para os portadores ainda 
é pouco difundida entre os profissionais fisioterapeutas, de 
acordo com Segura, Nascimento e Klein (2011) apenas 20% 
dos fisioterapeutas se especializaram para realizar um melhor 
atendimento para os pacientes, o que demostra a importância 
de mais profissionais voltados para tal campo de atuação.  

É um tema importante para a sociedade, pois o TEA é 
uma condição relativamente comum e traz grandes desafios, 
tanto para os portadores de Autismo, quanto para suas famílias 
e/ou cuidadores. Para a ciência é relevante pela escassez de 
artigos acerca do tema. 

O estudo tem como objetivo geral apresentar as 
contribuições do fisioterapeuta como participante da equipe de 
tratamento dos indivíduos autistas, proporcionando aos 
pacientes ganhos nas habilidades motoras e psicossomáticas 
por meio de técnicas como a hidroterapia, que promove 
benefícios na interação da criança autista com sua imagem 
corporal, facilita a execução de movimentos, o bem-estar 
cognitivo e emocional (GONZÁLEZ, CANALS, 2014). 

Os objetivos específicos do trabalho são: apresentar as 
principais alterações físicas, cognitivas e comportamentais dos 
pacientes com TEA; descrever a atuação da hidroterapia nessa 
população; e demonstrar a importância do fisioterapeuta dentro 
do tratamento interdisciplinar de crianças autistas. 

O estudo é uma pesquisa teórica, realizada por meio 
da revisão narrativa fundamentada em artigos científicos sobre 
as alterações cognitivas, sociais e psicomotoras de crianças 
autistas, bem como na atuação da hidroterapia no tratamento 
dos indivíduos portadores de TEA, como auxiliar para o 
desenvolvimento psicomotor.  



 391 

As bases de dados utilizadas na pesquisa foram: 
PubMed, Scielo, PEDro (Physiotherapy Evidence Database), 
com as palavras-chave: “Transtorno do Espectro Autista”, 
“Crianças Autistas”, “Hidroterapia”, “Habilidades Motoras” e 
“Habilidades Psicomotoras”, na língua portuguesa, inglesa e 
espanhola. Uma busca adicional foi realizada pelo campo de 
referências dos artigos escolhidos. 

Como critérios de inclusão foram utilizados artigos 
publicados nos últimos dez anos (2010-2020), com exceção de 
estudos importantes para o tema, trabalhos realizados 
exclusivamente com indivíduos diagnosticados com TEA, que 
abordassem as alterações motoras e cognitivas ou sociais 
dessas crianças e artigos que abordassem a hidroterapia como 
forma de intervenção. Os critérios de exclusão utilizados foram 
os estudos que não abordassem o tema apresentado ou que 
não fossem realizados com seres humanos, e trabalhos 
repetidos. 

A metodologia escolhida para a realização do capítulo 
foi uma revisão bibliográfica, qualitativa e descritiva. O estudo 
teórico e bibliográfico tem como missão resolver um problema 
com base na coleta de dados de livros, artigos científicos e 
outros materiais de relevância acadêmica. Para ser qualitativa, 
a pesquisa utiliza a interpretação dos investigadores acerca 
dos dados selecionados. Por fim, um trabalho descritivo é 
aquele que expõe os fatos e os associa de forma imparcial 
(CERVO et al, 2007; PRODANOV e FREITAS, 2013, p.69). 
 
A hidroterapia na melhora das habilidades psicomotoras, 
sociais e cognitivas de crianças autistas. 
 
O Autismo. 

O Transtorno do Espectro Autista é um distúrbio no 
desenvolvimento neurológico, que afeta de 4 a 5 vezes mais 
pessoas do sexo masculino. Os autistas apresentam déficit na 
comunicação verbal e não verbal, dificuldade de interação 
social, compartilhamento reduzido de emoções e afeto, déficit 
na compreensão de gestos, apresentam um comportamento 
próprio, como a insistência nas mesmas coisas, a dificuldade 
em aceitar mudanças de padrões e rotina, mesmo os simples, 
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como mudar uma rota ou ingerir alimentos (TROTTIER, 
SRIVASTAVA, WALKER, 1999; AMARAL, SCHUMANN, 
NORDAHL, 2008; AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 
2014). 

Os sintomas iniciais do TEA envolvem o atraso na 
linguagem, a ausência de interesses sociais ou a ocorrência de 
interesses incomuns, padrões estranhos de brincadeiras e de 
comunicação, entre outros. Os primeiros sinais podem ser 
notados e reconhecidos a partir dos 2 anos de idade, porém em 
casos mais graves podem ser detectados antes do primeiro ano 
de vida (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais (DSM-5), os critérios para diagnosticar o 
TEA estão relacionados aos déficits na interação, na 
comunicação social e em padrões de comportamento 
estereotipados, restritos e repetitivos. O prognóstico apresenta 
alteração intelectual, comprometimento da linguagem e a 
gravidade das alterações motoras (AMERICAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION, 2014).  

A etiologia do Autismo é complexa e ainda não está 
bem descrita na literatura, porém é admitida a interação 
entre fatores ambientais e uma predisposição genética. Dentre 
os fatores de risco estão a idade materna ou paterna avançada, 
complicações no período gestacional, principalmente nos 
estágios iniciais da gravidez, exposição a teratogênicos, como 
o ácido valpróico, prematuridade e baixo peso no momento do 
nascimento. Também é estudada a associação com alterações 
no sistema imunológico, nos sistemas de serotonina e ácido 
gama-aminobutírico (GABA), que predispõem alterações no 
desenvolvimento (LAI, LOMBARDO e COHEN, 2014; 
ARBERAS e RUGGIERI, 2019). 

A associação genética do Autismo é complexa e 
heterogênea, pode relacionar diversos fatores que apresentam 
variados fenótipos e pode estar relacionada com mutações 
raras, anomalias cromossômicas e polimorfismo de 
nucleotídeos. Outros estudos, como o de Arberas e Ruggieri 
(2019), demonstram que mais de 100 genes foram associados 
ao TEA, alguns relacionados com os receptores de serotonina 
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e com a codificação da dopamina (TROTTIER, SRIVASTAVA, 
WALKER, 1999; LAI, LOMBARDO e COHEN, 2014). 

Além das diversas alterações cognitivas e 
comportamentais presentes no TEA, estão presentes 
disfunções psicomotoras, pouco exploradas na literatura, mas 
extremamente importantes no diagnóstico e tratamento, 
podendo inclusive contribuir para o prognóstico do paciente. 
Comparadas com crianças com desenvolvimento típico, as 
crianças autistas apresentam propriocepção diminuída, déficit 
na coordenação motora fina e grossa e baixo limiar tátil e de 
dor por pressão, o que as tornam mais sensíveis ao toque. 
Características intimamente correlacionadas com a dimensão 
afetiva e emocional, sugerindo alterações no desenvolvimento 
somatossensorial, como o aumento da sensibilidade tátil, que 
pode ser atribuído aos prejuízos no processamento do toque 
afetivo (RIQUELME, HATEM E MONTOYA, 2016). 

Podem ser encontrados padrões anormais de marcha, 
como a diminuição da cadência, fase de apoio aumentada, 
força de reação ao solo reduzida em tornozelos, aumento da 
flexão de quadril e anteversão pélvica durante todo o ciclo da 
marcha, que demonstram resposta lenta de adaptações 
motoras. Outros distúrbios motores com considerável 
prevalência são: hipotonia distal nos membros inferiores e 
superiores; hipertonia proximal na musculatura estabilizadora 
da pelve e no tronco; déficit de equilíbrio estático e dinâmico e 
um déficit global no controle postural. Essas alterações 
permitem supor anomalias nos tratos corticoespinhal ventral e 
piramidal, distúrbio na maturação do controle postural e 
dificuldades no planejamento motor que indicam 
irregularidades estruturais e funcionais do cerebelo. Outras 
hipóteses que justificariam as alterações são uma possível 
anormalidade na rede estrutural cortical e subcortical, e 
anomalias nas conexões entre os hemisférios cerebrais (BIFFI 
et al, 2018; FULCERI et al, 2019). 

Segundo Paquet et al (2016), existe uma associação 
entre as habilidades motoras, os comportamentos repetitivos e 
as habilidades sociais, por exemplo, quando há um prejuízo 
maior no âmbito motor também haverá no cognitivo e social. 
Descrevem que crianças que apresentam menores déficits 
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motores têm um menor déficit cognitivo e um grau reduzido do 
TEA. Assim, as alterações motoras podem ser um indicativo do 
prognóstico do paciente. 

Em consequência das possíveis alterações motoras e 
cognitivas apresentadas pelos indivíduos com diagnóstico de 
TEA, é evidente a importância de um fisioterapeuta para 
compor a equipe interdisciplinar no tratamento dos pacientes, 
pois de acordo com o decreto-lei 938/69 (BRASIL, 1969) a 
fisioterapia objetiva estudar, prevenir e tratar déficits 
relacionados ao movimento que possam afetar os sistemas e 
órgãos do corpo humano, atua no ganho das habilidades 
sensório-motoras por meio de técnicas como a hidroterapia, 
eficaz para a diminuição dos déficits apresentados pelos 
autistas, com um perfil lúdico que influencia positivamente a 
interação social dos pacientes (GONZÁLEZ, CANALS, 2014; 
SÁNCHEZ, MORA, 2019). 
 
A hidroterapia. 

A hidroterapia é definida como um método que utiliza 
as propriedades físicas da água como forma de tratamento. Os 
primeiros relatos sobre terapias em meio aquático datam 2400 
a.C., pelos povos indianos, egípcios, assírios e muçulmanos. É 
um dos recursos mais utilizados até os tempos atuais 
(CARVALHO, 2018). 

Ao estar submerso em meio aquático, o corpo recebe 
diversos estímulos sensoriais e adquire uma série de 
adaptações em resposta aos princípios de hidrostática, 
hidrodinâmica e termodinâmica. Associando esses fatores aos 
movimentos dentro da água, há efeitos fisiológicos de aumento 
da força e resistência muscular e da capacidade 
cardiovascular, melhora do retorno venoso, aumento do 
metabolismo, troca gasosa mais eficiente, aumento da 
distribuição sanguínea, liberação de catecolaminas e outros 
neurotransmissores, diminuição da quantidade de 
norepinefrina, redução da dor e da rigidez articular, 
relaxamento muscular, com redução de tônus, espasmos e 
fadiga na musculatura, redução da sobrecarga articular, 
facilitação da marcha e das respostas posturais (BIASOLI e 
MACHADO, 2006; BEGO e SHIWA, p.38 - 42, 2018). 
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Os princípios físicos que justificam as reações 
anteriormente citadas são a tensão superficial, que é a força de 
atração das moléculas de água que atua como resistência. A 
pressão hidrostática é uma força exercida pela água em todas 
as direções em um corpo ou objeto submerso, que permite o 
aumento da circulação periférica, do retorno venoso e da 
redução de edemas, pois promove compressão nos vasos 
sanguíneos e linfáticos, permite a redução dos espasmos 
musculares e o aumento da coordenação. Por fim, há o 
empuxo, que é definido como uma força oposta à gravidade, ou 
seja, de baixo para cima, que atua na melhora da circulação 
sanguínea e pode ser utilizado para facilitar um movimento ou 
como uma resistência ao exercício. Outro ponto importante 
sobre o empuxo é o desalinhamento com a gravidade no 
momento do exercício em ambiente aquático, que promove um 
estímulo de busca por equilíbrio no corpo (BIASOLI e 
MACHADO, 2006; CARVALHO, p. 20 - 24, 2018).   

A água também oferece efeitos psicológicos, como a 
melhora do humor e do bem-estar social, motivação para o 
tratamento, promove interação social e a redução do estresse 
e da ansiedade, relaxamento mental e aumento da qualidade 
de vida  (CUNHA e CAROMANO, 2003; BIASOLI e 
MACHADO, 2006; CARVALHO, p. 99 e 104, 2018). 

Por gerar tantos benefícios, a fisioterapia aquática é 
utilizada em diversas patologias e é um recurso interessante 
para o tratamento fisioterapêutico de indivíduos autistas, 
promovendo evoluções psicossociais e motoras.  

Um estudo realizado por Mills et al. (2020), avaliou os 
efeitos cognitivos e sociais de um programa de intervenção 
aquática em crianças de 6 a 12 anos portadoras de TEA, 
encontrou como resultado a melhora da ansiedade, da 
depressão, a redução nos déficits de atenção e a melhoria do 
bem-estar social. O meio aquático também foi agradável para 
as crianças. 

Resultados psicomotores também estão descritos na 
literatura, como a melhora do equilíbrio, da velocidade e da 
potência, o aumento da força e da flexibilidade muscular, o 
aumento da resistência cardiovascular, a diminuição de 
movimentos estereotipados, a melhora do desenvolvimento 
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motor e o aumento do contato visual em crianças com TEA ao 
utilizar a hidroterapia com o método de Halliwick, que se baseia 
em um programa de 10 pontos, visando princípios de 
adaptação no meio aquático, controle do equilíbrio, inibição de 
padrões posturais anormais e facilitação da 
movimentação  (YILMAZ et al, 2004; BIASOLI e MACHADO, 
2006; FRAGALA-PINKHAM, HALEY e O’NEIL, 2011; BEGO e 
SHIWA, p. 105, 2018). 

Pan (2011), também descreve o aprimoramento de 
habilidades motoras, como o aumento da força e da resistência 
muscular, a redução do percentual de gordura, a melhora do 
equilíbrio e do movimento controlado, o aumento da 
independência e melhor aptidão física, auxiliando o paciente a 
desenvolver uma percepção positiva sobre sua capacidade 
física e ter mais confiança para a realização de interações 
sociais com outras crianças. 

O ambiente aquático, como oportunidade de interação 
social e como auxiliar no desenvolvimento motor foi abordado 
em outros estudos. Yanardag, Akmanoglu e Yilmaz (2013), 
encontraram além da melhora do âmbito social, uma melhora 
na destreza manual e na pontaria de autistas.  

Portanto, é evidente a efetividade da hidroterapia no 
tratamento de indivíduos autistas, pois a terapêutica promove 
benefícios significativos no ganho de habilidades psicomotoras, 
cognitivas e sociais. 
 
Considerações Finais 

O capítulo abordou a atuação da fisioterapia no 
atendimento de crianças autistas por meio da hidroterapia e 
procurou responder quais os benefícios da técnica no 
desenvolvimento psicomotor e social, pois os pacientes 
apresentam diversos déficits motores, além de alterações 
cognitivas. 

Demonstrou, através dos artigos selecionados, como a 
fisioterapia aquática beneficia pacientes com TEA. O estudo 
descreveu as principais alterações físicas, cognitivas e 
comportamentais dos indivíduos com TEA, apresentou a 
atuação da hidroterapia nessa população e demonstrou a 
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importância de o fisioterapeuta compor a equipe 
multidisciplinar. 

Observou que esta terapêutica tem importância para os 
indivíduos TEA, e deve ser considerada pelos profissionais 
fisioterapeutas para o atendimento dos pacientes, pois todos os 
artigos encontrados obtiveram achados relevantes e 
significativos para a diminuição das incapacidades dos 
portadores de Autismo. É imprescindível a realização de 
pesquisas de alta qualidade metodológica sobre o assunto. 

Os resultados encontrados, através dos protocolos de 
hidroterapia, foram evoluções significativas na força, 
resistência e flexibilidade muscular, aumento da aptidão 
cardiovascular, redução do percentual de gordura corporal, 
aumento do equilíbrio, do movimento controlado, da velocidade 
e da potência, diminuição de movimentos estereotipados, 
aperfeiçoamento da destreza manual e do desempenho motor 
em geral. Os benefícios cognitivos foram a diminuição da 
ansiedade e da depressão, a redução dos problemas de 
atenção, o aumento do bem-estar social, da autoconfiança e 
das habilidades sociais. A hidroterapia foi considerada um 
ambiente divertido, motivador e uma oportunidade de lazer 
para as crianças. 

Diante do apresentado, é necessário que os 
profissionais fisioterapeutas sejam bem preparados para atuar 
com pacientes autistas, pois o trabalho influencia tanto no 
desenvolvimento motor quanto no psicossocial, e os ganhos 
auxiliam na independência dos indivíduos, mesmo na vida 
adulta. A hidroterapia é eficaz como forma de tratamento dos 
indivíduos autistas, pois propicia uma maior aceitação da 
terapêutica pelos pacientes, e melhor interação paciente-
fisioterapeuta, pois a água é um ambiente lúdico, que aumenta 
os ganhos obtidos.  
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Resumo 
O tema deste capítulo é: Desordens Gastrointestinais em 
Portadores de Transtornos do Espectro Autista (TEA).  
Investigou-se nesta obra, se existe prevalência de desordens 
gastrointestinais em portadores de Transtornos do Espectro 
Autista. A compreensão inicial das autoras era de que os 
desequilíbrios no trato gastrointestinal podem se apresentar 
com certa frequência em autistas e que de alguma forma existe 
relação com os sintomas. O objetivo da pesquisa foi investigar 
a influência das desordens gastrointestinais em portadores de 
Transtornos do Espectro Autista. O debruçar-se sobre o tema 
é relevante para investigar a relação entre microbiota e o 
possível agravamento dos sintomas. Para um profissional de 
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saúde, esta obra se dispõe a expor dados sobre desordens 
gastrointestinais e sua possível associação com sintomas 
apresentados por essa parcela de indivíduos; para a ciência, é 
relevante por explanar a possível influência que o intestino 
exerce sobre o Sistema Nervoso e como se apresenta nos 
autistas e agrega à sociedade pelo fato de trazer contribuições 
acerca dos desafios enfrentados por essas pessoas. Trata-se 
de uma pesquisa bibliográfica qualitativa, fundamentada em 
artigos científicos, livros e diretrizes, disponíveis nas 
plataformas da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)  e Google 
Scholar. O trabalho traz conclusões acerca de possíveis 
estratégias que podem amenizar os sintomas gastrointestinais 
no TEA, mas ainda são necessárias mais pesquisas para 
melhor entendimento do tema. 
 
Palavras-chave:  Gastrointestinais. Autista. Nutrição. 
Microbiota. Desordens. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is Gastrointestinal disorders in 
patients with Autistic Spectrum Disorders (ASD). It was 
investigated in this work if there is a prevalence of 
gastrointestinal disorders in Autistic Spectrum Disorders 
patients. The authors' initial understanding was that imbalances 
in the gastrointestinal tract can be with some frequency in 
autistic people and that there is some relationship with the 
symptoms. The objective of the research was to investigate the 
influence of gastrointestinal disorders in patients with Autistic 
Spectrum Disorders. Looking at the topic is relevant to 
investigate the relationship between microbiota and the 
possible worsening of symptoms. For a health professional, this 
work is willing to expose data on gastrointestinal disorders and 
their possible association with symptoms presented by a portion 
of individuals with Autistic Spectrum Disorders, for science, it is 
relevant for explaining the possible influence that the intestine 
has on the Nervous System and how it is in individuals with 
Autistic Spectrum Disorders and it adds to society because it 
brings contributions about the challenges faced by these 
individuals. It is a qualitative bibliographic research, based on 
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scientific articles, books and guidelines, available on the Virtual 
Health Library (VHL) and Google Scholar platforms. The work 
brings conclusions about possible strategies that can alleviate 
gastrointestinal symptoms in Autistic Spectrum Disorders, but 
more researches are still needed to better understand the topic. 
  
Keywords: Gastrointestinal. Autism. Nutrition. Microbiota. 
Disorders. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es Trastornos gastrointestinales en 
pacientes con Trastornos del espectro autista (TEA). En este 
trabajo se investigó si existe una prevalencia de trastornos 
gastrointestinales en pacientes con Trastornos del Espectro 
Autista. El entendimiento inicial de las autoras fue que los 
desequilibrios en el tracto gastrointestinal pueden presentarse 
con cierta frecuencia en personas autistas y que puede existir 
alguna relación con los síntomas. El objetivo de la investigación 
fue investigar la influencia de los trastornos gastrointestinales 
en pacientes con Trastornos del espectro autista. Observar el 
tema es relevante para investigar la relación entre la microbiota 
y el posible empeoramiento de los síntomas. Para un 
profesional de la salud, este trabajo está listo para exponer 
datos sobre los trastornos gastrointestinales y su posible 
asociación con los síntomas que presenta este grupo de 
individuos, para la ciencia, es relevante, pues explica la posible 
influencia que tiene el intestino sobre el Sistema Nervioso y 
cómo se presenta en estos individuos y se suma a la sociedad 
porque aporta contribuciones sobre los desafíos que enfrentan 
estos individuos. Se trata de una investigación bibliográfica 
cualitativa, basada en artículos científicos, libros y guías, 
disponibles en la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) y en las 
plataformas Google Scholar. El trabajo aporta conclusiones 
sobre posibles estrategias terapéuticas que pueden aliviar los 
síntomas gastrointestinales en pacientes con Trastornos del 
espectro autista, pero aún se necesita más investigación para 
comprender mejor el tema. 
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Palabras clave: Gastrointestinales. Autista. Nutrición. 
Microbiota. Trastornos. 
 
Introdução 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio 
que apresenta déficit de desenvolvimento principalmente em 
duas grandes áreas:  comunicação e comportamento. Esses 
indivíduos também podem apresentar distúrbios no sistema 
gastrointestinal. 

Nos últimos anos, as desordens gastrointestinais e sua 
associação com portadores de autismo têm sido fruto de vários 
estudos. Isto pode ocorrer devido a relação existente entre o 
neurodesenvolvimento e o comportamento desses indivíduos, 
além do impacto que pode ocasionar (HUGHES, ROSE; 
ASHWOOD, 2018). 

Este capítulo se propõe a responder a seguinte 
pergunta: “A maioria dos indivíduos portadores de TEA podem 
apresentar disfunções no sistema gastrointestinal?” 
Inicialmente, as autoras deste artigo consideraram que 
indivíduos portadores de autismo, poderiam sim, apresentar 
transtornos gastrointestinais.  

Indivíduos portadores de TEA podem apresentar 
estresse oxidativo como consequência da deficiência 
metabólica de enxofre, crescimento anormal de bactérias 
intestinais, além de um aumento da permeabilidade intestinal. 
Com isso, sugere-se que exista uma possível relação entre 
essas anormalidades gastrointestinais e os sintomas do TEA 
(LÁZARO, PONDÉ; RODRIGUES, 2016). 

Diante desse problema, a hipótese levantada pelas 
autoras é de que “desequilíbrios no trato gastrointestinal podem 
se apresentar com certa frequência em autistas e isso pode 
representar um fator agravante dos sintomas”. Portadores de 
TEA tendem a manifestar desordens na microbiota intestinal, 
podendo causar disbiose e má absorção de nutrientes.  
         Alguns estudos sugerem que o motivo para portadores de 
TEA apresentarem  alterações gastrointestinais, tais como: 
diarréia, gases e refluxo, se dá pelo fato destes possuírem o 
crescimento da flora intestinal inadequado, desde o 
nascimento. Dessa forma, o sistema digestivo torna-se uma 
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importante fonte de neurotoxinas, levando a alterações 
comportamentais (CUPERTINO et al., 2019). 

O objetivo geral deste trabalho é analisar se existem 
desordens gastrointestinais em portadores de TEA. E, se 
comprovada a existência, qual a relação entre a microbiota com 
um possível agravamento dos sintomas.  

A microbiota intestinal influencia o cérebro e pode estar 
envolvida em distúrbios neuropsiquiátricos, pois atua na 
modulação de alguns hormônios, ácidos graxos de cadeia curta 
circulantes e na ativação da barreira hematoencefálica, que 
protege o Sistema Nervoso Central (SNC) de substâncias 
“neurotóxicas” sendo essencial para manter a função 
metabólica normal do cérebro e a sinalização entre o “TGI”, até 
o SNC de forma adequada, já que um erro em alguma 
sinalização causa o aumento da permeabilidade intestinal, 
afetando assim as funções fisiológicas (GENEROSO et al., 
2020).     

Para o graduando da área da saúde, essa obra é 
importante por expor dados sobre transtornos gastrointestinais 
e sua possível associação com os sintomas apresentados por 
uma parcela de indivíduos com TEA. Para a ciência, 
consideramos válido trazer à luz do conhecimento, dados sobre 
a possível influência que o intestino exerce sobre o (SNC) e 
como essa se apresenta em indivíduos com TEA.  Por fim, o 
debruçar sobre o tema traz para a sociedade contribuições 
acerca dos desafios enfrentados por uma parcela da população 
que recebe diagnóstico positivo de Transtorno do Espectro 
Autista. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica qualitativa, 
fundamentada em artigos científicos, livros acadêmicos e 
diretrizes. Os instrumentos utilizados como referencial teórico 
foram: artigos científicos publicados nos últimos 6 anos, 
disponíveis na plataforma Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e 
Google Scholar através da busca realizada com a utilização 
das seguintes palavras-chave: “Autismo”, “Transtornos”, 
“Gastrointestinais” , “Microbiota”, “Disbiose”. Como critério de 
exclusão, optou-se por não utilizar dissertações de Mestrado, 
Teses de Doutorado, Trabalho de Conclusão de Curso, 
resumos em que o artigo original não foi identificado e outros 
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documentos que não estivessem devidamente publicados em 
bases científicas. 
 
Desordens gastrointestinais em portadores de Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) classifica-se 
como uma associação de sintomas que ocasionam perdas de 
desenvolvimento neurológico, proporcionando atrasos na 
linguagem, interação social e comunicação não-verbal. Além 
disso, estima-se que 91% desses indivíduos apresentem 
alguma alteração no sistema gastrointestinal (ROCHA et al., 
2020).  

Parte desses indivíduos, podem demonstrar resposta 
alterada ao estresse. A associação desse fator com problemas 
gastrointestinais (GI) tem sido fruto de estudo. Esses 
problemas podem ser consequência da manifestação de 
diversos fatores, tais como: hiper-responsividade sensorial, 
ansiedade, alterações psicofisiológicas, endócrinas   e 
respostas a estímulos indutores de estresse. A combinação das 
causas supracitadas pode ativar o Sistema Nervoso Simpático 
(SNS) e o eixo hipotálamo-hipofisário (FERGUSON et al., 
2019).  

Além disso, tendem apresentar outros sintomas 
decorrentes, tais como: ansiedade aumentada, depressão, 
estresse, comportamento rígido compulsivo e problemas de 
sono, que possuem associação com sintomas gastrointestinais 
no TEA, sendo  constipação, uma das características mais 
recorrentes. Outro fato interessante foi que, dentre as crianças 
com TEA analisadas, as que apresentaram disbiose 
demonstraram maior taxa de irritabilidade. (FERGUSON et al., 
2019). 

Os sintomas supracitados podem ter associação com a 
causa, não sendo necessariamente apresentados nos 
Transtornos Gastrointestinais. Além disso, outros fatores 
podem estar associados com a ocorrência de tais transtornos, 
sendo necessário um debruçar mais cuidadoso sobre a 
investigação do problema. Para proporcionar um melhor 
controle do corpo, buscando manter a homeostase e o bom 
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funcionamento do sistema digestório, se faz necessária uma 
boa mastigação 

Diante disso, a mastigação é um dos mecanismos mais 
importantes da digestão. O processo digestório começa pela 
boca, se estende até o estômago e termina na absorção de 
nutrientes no intestino delgado. É consenso entre os médicos 
e nutricionistas, a importância de uma boa mastigação no 
consumo alimentar. A boca é responsável pela  trituração e 
emulsificação dos alimentos, com o intuito de  prepará-los para 
serem bem absorvidos pelo organismo, garantindo ao máximo 
o aproveitamento dos nutrientes (MENEGASSI, 2017). 

KADEY (2013 apud, DE PAULA et al., 2020), diz que 
autistas podem apresentar distúrbios de mastigação. Eles não 
estão necessariamente associados a fatores do aparato 
mastigatório (mandíbula, dentição, etc.), mas às alterações 
comportamentais e sensoriais pelo fato da criança apresentar 
recusa alimentar, dentre outros motivos. A autora ressalta, que 
o rito alimentar pode trazer consigo experiências negativas 
para a criança. Essas experiências cessam quando a refeição 
acaba, sugerindo então um “reforço negativo”, deixando o ato 
de se alimentar traumático. 

O processo alimentar no TEA pode trazer diversas 
experiências negativas para a criança. Dentro do leque 
apresentado na seletividade alimentar, se destaca a possível 
ocorrência de  neofobia alimentar (FN), sendo definida como 
uma propensão acentuada da criança em se recusar a 
experimentar alimentos desconhecidos. 

Em um estudo, WALLACE et al. (2018), descobriram 
que crianças com TEA são mais propensas a apresentarem 
FN, quando comparadas a outras sem TEA. Outro dado 
importante é que o FN tem forte relação com o grau de autismo, 
sendo que, quanto maior o nível de comprometimento 
apresentado pela criança, maior seria a proporção apresentada 
de neofobia alimentar, além disso essas crianças teriam 
maiores chances de apresentarem baixo índice de Massa 
Corporal (IMC). Por fim, o autor conclui que no geral, existem 
indícios da correlação presente entre os fatores ligados ao 
autismo, seu grau, a recusa em experimentar alimentos novos 
e à diminuição do IMC. 
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ADAMS et al. (2018) associaram a seletividade 
alimentar à disbiose, podendo apresentar-se com maior 
recorrência em autistas com grau severo. O consumo 
excessivo de alimentos ultraprocessados, laticínios e cereais, 
poderia corroborar para o desenvolvimento das desordens 
gastrointestinais. Dentre os sintomas mais apresentados nos 
Transtornos Gastrointestinais, estão: diarréia, dor abdominal e 
inflamação gastrointestinal. Outros fatores causadores podem 
ter associação com baixos níveis de ácidos graxos, deficiência 
em enzimas (que trabalham na digestão) e sensibilidades 
alimentares. Todos esses aspectos podem resultar em 
bactérias gastrointestinais anormais, que causam a 
desregulação da microbiota. 

Alguns compostos químicos têm sido fruto de interesse 
de parte dos pesquisadores. Estes ainda carecem de mais 
estudos, tendo em vista que seu uso ainda se dá, em parte, em 
níveis de senso comum. Dentre eles, estão o crescente 
interesse nas dietas livres de glúten e caseína, ofertadas para 
indivíduos autistas, e de como se dão seus efeitos na 
diminuição dos sintomas. 

CUPERTINO et al. (2019) dizem que existem relatos 
de anormalidades na quantidade de peptídeo urinário gliadina, 
tendo relação com o glúten e derivados da caseína. Com isso, 
surgem sugestões de que dietas livres dessas substâncias, 
podem de alguma forma serem benéficas no tratamento de 
sintomas ligados ao autismo. A autora ressalta que o estado 
nutricional inadequado, pode ter relação com a má absorção 
desses componentes. O que pode estar associado   à 
seletividade e recusa alimentar, correlacionando a uma 
intolerância alimentar não diagnosticada. 

A dieta livre de caseína e glúten para portadores de 
TEA vem sendo amplamente utilizada. Porém, ainda está em 
fase de pesquisas, embora, supostamente, seja capaz de evitar 
diversos sintomas gastrointestinais, pois boa parte dos autistas 
podem apresentar melhoras com a retirada de alimentos que 
contenham caseína e glúten. Por isso, acredita-se que esse 
seja o motivo alegado para justificar o uso dessa prática. 
Entretanto, a ciência tem se concentrado também em 
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pesquisar, analisar e medir o impacto das bactérias existentes 
na microbiota intestinal e como este se relaciona no TEA. 

RISTORI et al. (2019) observaram um aumento de 
bactérias específicas, o que resultaria em uma modulação 
diferente no metabolismo de indivíduos autistas, levando à 
diminuição de substâncias que poderiam afetar o TGI. Além 
disso, foi identificada uma alta permeabilidade no intestino, o 
que poderia permitir uma maior difusão passiva de 
lipopolissacarídeos derivados de bactérias (LPS) e metabólitos 
através da barreira intestinal. Esse fato pode trazer como 
consequência uma alta presença de citocinas pró-inflamatórias, 
criando condições favoráveis para que a comunicação social e 
o desenvolvimento neurológico sejam prejudicados. 

A presença de disbiose pode representar um forte 
indício para identificação de distúrbios gastrointestinais, pelo 
fato de indivíduos portadores de TEA apresentarem alta 
seletividade, dificultando ainda mais sua alimentação e 
contribuindo com a formação desequilibrada da microbiota, o 
que torna a alimentação adequada, um desafio para as 
famílias. Outro fator a ser considerado é que a microbiota 
intestinal tem conexão direta com o cérebro (RISTORI et al., 
2019). 

Todavia, a simples apresentação de disbiose no 
indivíduo não é o suficiente para representar o agravamento 
dos sintomas no TEA. Esse agravamento depende da junção 
da comunicação existente entre o Sistema Nervoso (SN) e o 
Sistema Digestório (SD), permitindo que uma série de 
mecanismos possam agir e contribuir para o agravamento do 
quadro, através do eixo intestino-cérebro.  

A função do eixo intestino-cérebro é monitorar e 
integrar  funções e mecanismos intestinais com a parte 
neuronal, ativando a permeabilidade intestinal, reflexo entérico 
através da sinalização enteroendócrina (CARABOTTI et al., 
2015). O eixo Intestino-Cérebro (IC) é responsável pela 
comunicação bidirecional entre sistema nervoso central e o 
sistema nervoso entérico, onde se conectam o centro das 
emoções e cognições do cérebro às funções intestinais 
periféricas, por meio de ligações neurais, endócrinas, imunes e 
humorais (CUPERTINO et al., 2019). 
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A importância existente no estudo do eixo IC se dá por 
conta da atuação que ele exerce na comunicação entre os dois 
sistemas (nervoso e digestório), além das possíveis 
consequências associadas a um funcionamento inadequado do 
mesmo. Outras consequências atreladas à alta permeabilidade 
da parede intestinal também representam um tema relevante 
de investigação.   

LÁZARO et al. (2016), abordam que existem 
anormalidades presentes na mucosa intestinal de autistas. 
Esses indivíduos apresentam disfunções associadas à 
permeabilidade seletiva e podem ser identificadas diferenças 
na composição da microbiota intestinal. A associação destes 
dados na investigação das causas existentes entre a etiologia 
do autismo e alterações no metabolismo de opióides, bem 
como os sintomas do trato gastrointestinal é importante para 
entender mais sobre a expressão dos sintomas no TEA. Por 
isso, fora  proposto uma teoria sobre o excesso de opióides 
para explicar a patogênese do autismo. Depreende-se  que os 
peptídeos opióides advindos do glúten e caseína, podem 
passar pela mucosa e cruzar a barreira hematoencefálica, 
alcançando o SNC e afetará função cerebral.  

A desregulação da barreira intestinal e seu  
funcionamento inadequado podem representar uma das 
possíveis causas geradoras de comorbidades e, 
consequentemente, agravar os sintomas do TEA. Outro fator 
importante é a alteração  do pH intestinal e o desgaste das 
microvilosidades que são coadjuvantes na absorção de 
nutrientes. 

O pH intestinal possui demasiada influência no 
processo que favorece a disbiose. Quando associado a fatores 
alimentares, ambientais ou patológicos, ele pode influenciar e 
prejudicar a absorção promovida pelo estômago. Se não estiver 
ácido o bastante, não terá condições de destruir organismos 
que são prejudiciais ao hospedeiro, permitindo que esses 
sejam deglutidos juntamente com o alimento. Outro fator ligado 
ao pH é o estresse que atua influenciando na disbiose e 
causando queda de imunidade, o que permite que 
microorganismos oportunistas se instalem, pois se adaptam 
melhor a esse pH (NESI, FRANCO; CAPEL, 2020). 
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Por ser um potencial influenciador da relação na 
disbiose, a regulação do  pH representa importante elemento 
de controle nos transtornos gastrointestinais. Para obtenção de 
uma microbiota equilibrada, é necessário levar em 
consideração fatores atrelados ao cotidiano, bem como 
possíveis tratamentos. Com a crescente busca por qualidade 
de vida, surgiram demandas pela necessidade de se obter 
intervenções dietéticas, juntamente com outras terapias 
medicamentosas, com intuito de proporcionar bem-estar à 
população em geral, incluindo portadores de TEA. 

De acordo com NG et al. (2019) o uso de antibióticos 
frequentes pode representar fator determinante no surgimento 
de sintomas gastrointestinais e, consequentemente, 
comportamentais. Porém, a sua suspensão pode representar 
melhorias ou diminuição dos sintomas gastrointestinais. Em 
contrapartida, o uso de probióticos e prebióticos se mostrou 
eficaz no alívio dos sintomas, bem como, sua capacidade de 
melhorar os problemas comportamentais em crianças com 
TEA. Por conta de conseguir restaurar a microbiota intestinal, 
observa-se diminuição da inflamação, controle na 
permeabilidade da barreira intestinal e redução de citocinas 
inflamatórias. 

A inserção de probiótico e prebiótico na dieta, teria um 
papel fundamental no equilíbrio da microbiota intestinal por 
serem bactérias benéficas ao organismo. As mesmas agem 
para restaurar a saúde intestinal e, como consequência, 
melhora a absorção de nutrientes e diminui a agitação típica 
dos autistas. 

Segundo SRIKANTHA e MOHAJERI (2019), o 
consumo de determinados probióticos pode atuar de forma  
importante no tratamento dietoterápico devido à sua 
capacidade de restabelecer a homeostase intestinal e, ao 
mesmo tempo, não causar efeitos colaterais. Apesar dos 
prebióticos serem pouco divulgados sobre seus benefícios no 
tratamento de TEA, estes possuem um papel importante 
juntamente com os probióticos que atuam na restauração e 
equilíbrio da microbiota intestinal e, consequentemente, 
melhoram os sintomas característicos do transtorno. 
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DIAS et al. (2018) relatam que o  TEA é um caso de 
saúde pública e por exigir acompanhamento durante toda a 
vida, torna-se para a maioria de seus cuidadores, um custo 
elevado. Por isso, vem aumentando a procura pela Medicina 
Complementar Alternativa, onde se encaixa o tratamento 
nutricional, como forma de minimizar esses aspectos e 
contribuir para aumentar opções de tratamento. 

Segundo levantamento feito por meio de obras 
publicadas entre 1990 e 2016, identificou-se que 68,1% dos 
portadores de TEA apresentaram resultados positivos na 
exclusão de caseína e lactose, a outra parcela da população 
pesquisada, parece não ter apresentado evidências 
associativas. Ressalta-se que algumas intervenções utilizadas 
no campo nutricional, presentes da Medicina Complementar 
Alternativa, são prescrições de dieta isenta de glúten e/ou sem 
caseína, suplementação vitamínica e magnésio, além da 
inserção de alimentos ricos em ácidos graxos (DIAS et al., 
2018). 

 
Considerações Finais 

A prevalência de transtornos no trato gastrointestinal, 
apresentados por portadores do Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), pode estar relacionado ao grau de severidade da 
doença, já que dificulta a alimentação. A alta seletividade e as 
preferências alimentares por produtos industrializados ou de 
consistência pastosa a líquida e a dificuldade na aceitação de 
alimentos desconhecidos, são fatores agravantes, uma vez que 
a mastigação se torna quase inexistente, causando assim, 
falha de comunicação entre intestino-cérebro, alteração na 
microbiota e maiores chances de risco nutricional. 

Sinais indicativos de transtornos gastrointestinais 
podem passar despercebidos pelos familiares e equipes de 
saúde, por não relacionarem ao transtorno, supondo ser 
simplesmente derivados de efeitos  colaterais advindos de 
medicamentos ou intolerância a algum alimento ou tão 
somente, mal estar. Por isso, se faz necessário um olhar mais 
humanizado às famílias e aos portadores de TEA, para evitar 
piora do quadro e garantir melhor qualidade de vida. 
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Pesquisas estão sendo desenvolvidas com o intuito de 
identificar se dieta livre de caseína, glúten e lactose, bem como 
a inclusão de probióticos,  prebióticos e ácidos graxos são 
realmente eficazes na diminuição dos sintomas 
gastrointestinais e comportamentais do autismo. No entanto, 
estudos ainda estão em fases iniciais, e com pouco quantitativo 
de pessoas estudadas, mas já demonstram possíveis 
benefícios, tais como diminuição de estresse, agitação, 
diarréia, constipação, dentre outros. 

Relacionar os sintomas gastrointestinais ao TEA, que 
muitas vezes passam despercebidos, traz contribuições 
importantes para pesquisadores do campo nutricional. Além 
disso, é preciso considerar  o papel que a alimentação tem na 
melhora de alguns quadros frequentes nas patologias 
neurológicas. Dessa forma, elucidou-se dúvidas sobre essa 
parcela da população e o desafio de ter um olhar mais 
humanizado e de tratá-los em sua integralidade. 

Por fim, identificou-se a relação entre TEA e 
transtornos gastrointestinais, e as formas de amenizar esses 
sintomas através de tratamentos alternativos, como a terapia 
nutricional. Todavia, se faz necessário que haja pesquisas em 
grande escala para melhor elucidar as questões levantadas 
neste capítulo. 
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CAPÍTULO 23: 
 

A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NAS ALTERAÇÕES DA 
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Resumo 
Este capítulo abordará a atuação da fisioterapia nas 
alterações da marcha do Espectro Autista desde a infância do 
bebê até as idades mais elevadas. Entretanto, por seu 
diagnóstico ser precoce a atenção será voltada para a faixa 
etária mais baixa. A característica da marcha comumente é 
caracterizada pelo uso da ponta do pé, pelo desenvolvimento 
psicomotor e muscular, e alguns tratamentos usados para a 
patologia como o Bobath para movimentos de neuro facilitação 
e a equoterapia para ensinar o movimento 3D ao andar, pela 
mobilidade da marcha do cavalo e outros métodos tanto de 
estabilização quando de estímulos cutâneos. 
 
Palavras-chave: Marcha, Autismo, fisioterapia, Bobath, 
equoterapia. 
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Abstract 
This chapter will address the performance of physiotherapy in 
the gait changes of the autistic spectrum, from your childhood 
as a baby to older ages, but by having your diagnosis very 
early we will look more at the lower age group. Talking about 
the characteristic of gait very common to be in the tip of the 
foot, psychomotor and muscular development, along with 
some types of treatments used for this pathology, such as 
Bobath for neurofacilitation movements, the hippotherapy in 
teaching 3D movement when walking, due to mobility in horse 
gait and among other methods both stabilization and skin 
stimuli. 
 
Keywords: Gait, Autism, Physiotherapy, Bobath, 
Hippotherapy. 
 
Resumen 
Este capítulo abordará el rendimiento de la fisioterapia en los 
cambios de marcha del espectro autista, desde su infancia 
como bebé hasta las edades mayores, pero al tener su 
diagnóstico muy temprano examinaremos más al grupo de 
edad más baja. Hablando de la característica de la marcha 
muy común a estar en la punta del pie, psicomotor y desarrollo 
muscular, junto con algunos tipos de tratamientos utilizados 
para esta patología, como Bobath para movimientos de 
neurofacilitación, la hipoterapia en la enseñanza del 
movimiento 3D al caminar, debido a la movilidad en la marcha 
del caballo y entre otros métodos tanto de estabilización como 
de estímulos de la piel. 
 
Palabras clave: Gait, Autismo, Fisioterapia, Bobath, 
Hippotherapy. 
 
Introdução 
 Em 1966 foi realizado o primeiro estudo 
epidemiológico sobre a prevalência do TEA na Inglaterra, após 
ele foram feitos mais estudos em países como Japão, Iraque e 
Suécia, assim foi possível analisar cada vez mais sua 
incidência. 
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 Com o número de casos de TEA, na época, pensaram 
que poderia ser uma epidemia, chegava a representar 1 a 
cada 68 indivíduos. Devido aos fatores que podem levar ao 
transtorno serem controversos até os dias atuais, não existem 
marcadores neurobiológicos que identifiquem a causa do 
Autismo. 
 
A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NAS ALTERAÇÕES DA 
MARCHA DO ESPECTRO AUTISTA. 
 O Autismo é um transtorno sem causas específicas 
com atuação de forma direta na progressão do 
desenvolvimento neuropsicomotor das crianças acometidas, 
normalmente tem seu surgimento no início da infância. 
Comumente demonstra algumas de suas principais 
características aos três ou quatro primeiros anos de vida, 
quando pode ser definido o diagnóstico. Depende do grau da 
doença e prevalece durante todas as fases do crescimento e 
do desenvolvimento humano. 
 Esse tipo de acontecimento é decorrente de uma série 
de perturbações do Sistema Nervoso Central (SNC), acarreta 
uma desordem em várias áreas da criança, como fala, marcha 
socialização, entre outros. Exames de neuroimagem e 
autópsias 
apontam uma gama de anormalidades cerebrais em pessoas 
que possuam o Autismo, como tamanhos anormais das 
amígdalas, hipocampo e corpo caloso, maturação atrasada do 
córtex frontal e desenvolvimento atrofiado dos neurônios do 

 
https://sites.usp.br/psicousp/os-limites-do-meu-conhecimento-sao-os-limites-
do-meu-mundo/ 
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https://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/05/01/autism-temple-
grandin-brain/2122455/ 
 
 As experiências motoras vividas pela criança são 
incontestáveis para a elaboração gradual das estruturas que 
aos poucos fornecem novas características às formas 
superiores de raciocínio, isto é, em cada ciclo do 
desenvolvimento geral a criança conquista uma determinada 
organização mental que lhe proporciona a capacidade de lidar 
com o mundo ao seu redor. Em parâmetros evolutivos a 
motricidade é um requisito de adaptação vital. Seu 
fundamento primordial está no fato de nela o pensamento ser 
manifestado de forma livre. A deficiência de seu campo de 
exploração atrasará e limitará a aptidão perceptiva do 
indivíduo. 
 É muito comum encontrar crianças apáticas, 
hipotônicas, com seu funcionamento motor reduzido 
apresentando posturas viciosas com impedimentos para iniciar 
uma ação de mobilidade corporal. Ou mesmo crianças 
hiperativas, sem nenhum interesse aparente por objetos ou 
pessoas, mas isso depende do grau de severidade da doença. 
 Em crianças com Transtorno do Espectro Autista 
muitas vezes é difícil avaliar o tônus isolado, pois 
frequentemente é vista uma hipotonia moderada em grande 
parte delas. As alterações sensório motoras permitem que 
adquiram uma postura de marcha nas pontas dos pés, 
comportamento inadequado no momento de sentar, alterações 
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da coluna vertebral (escoliose) na juventude e algumas 
crianças podem desenvolver Hipertensão Arterial Sistêmica 
(HAS), portanto, é possível observar que as alterações 
motoras influenciam diretamente na marcha. 
 

 
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.soumae.org%
2Fvoce-sabe-o-que-e-um-floppy-b aby-a-doenca-dos-bebes-
molinhos%2F&psig=AOvVaw1aypHJu0IyV9G1uTBG-
ZOs&ust=1605028438134000&so 
urce=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCLi7gPz69ewCFQAAAAAdAAA
AABAD 
 

 
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2
Fpin%2F619315386237276427% 
2F&psig=AOvVaw0RzMYuzn4nZHWAvqUrxwo-
&ust=1605028466785000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQ 
jB1qFwoTCJDU44j79ewCFQAAAAAdAAAAABAD 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.soumae.org%2Fvoce-sabe-o-que-e-um-floppy-b
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.soumae.org%2Fvoce-sabe-o-que-e-um-floppy-b
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.soumae.org%2Fvoce-sabe-o-que-e-um-floppy-baby-a-doenca-dos-bebes-molinhos%2F&psig=AOvVaw1aypHJu0IyV9G1uTBG-ZOs&ust=1605028438134000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCLi7gPz69ewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.soumae.org%2Fvoce-sabe-o-que-e-um-floppy-baby-a-doenca-dos-bebes-molinhos%2F&psig=AOvVaw1aypHJu0IyV9G1uTBG-ZOs&ust=1605028438134000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCLi7gPz69ewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.soumae.org%2Fvoce-sabe-o-que-e-um-floppy-baby-a-doenca-dos-bebes-molinhos%2F&psig=AOvVaw1aypHJu0IyV9G1uTBG-ZOs&ust=1605028438134000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCLi7gPz69ewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.soumae.org%2Fvoce-sabe-o-que-e-um-floppy-baby-a-doenca-dos-bebes-molinhos%2F&psig=AOvVaw1aypHJu0IyV9G1uTBG-ZOs&ust=1605028438134000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCLi7gPz69ewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.soumae.org%2Fvoce-sabe-o-que-e-um-floppy-baby-a-doenca-dos-bebes-molinhos%2F&psig=AOvVaw1aypHJu0IyV9G1uTBG-ZOs&ust=1605028438134000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCLi7gPz69ewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Fpin%2F619315386237276427%2F&psig=AOvVaw0RzMYuzn4nZHWAvqUrxwo-&ust=1605028466785000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCJDU44j79ewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Fpin%2F619315386237276427%2F&psig=AOvVaw0RzMYuzn4nZHWAvqUrxwo-&ust=1605028466785000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCJDU44j79ewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Fpin%2F619315386237276427%2F&psig=AOvVaw0RzMYuzn4nZHWAvqUrxwo-&ust=1605028466785000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCJDU44j79ewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Fpin%2F619315386237276427%2F&psig=AOvVaw0RzMYuzn4nZHWAvqUrxwo-&ust=1605028466785000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCJDU44j79ewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Fpin%2F619315386237276427%2F&psig=AOvVaw0RzMYuzn4nZHWAvqUrxwo-&ust=1605028466785000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCJDU44j79ewCFQAAAAAdAAAAABAD


 422 

 
 
 
https://picosico.org/tag/sentaremw 
 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmedspina.ru%2Fp
ozvonochnik%2Fkartinki-lfk-dlya-de tej.html&psig=AOvVaw1rjMSCOGCCI-
6olF2Vhq-J&ust=1605028500288000&source=images&cd=vfe&ved=0CA 
MQjB1qFwoTCNiO2p779ewCFQAAAAAdAAAAABAO 
  
 

https://picosico.org/tag/sentaremw
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmedspina.ru%2Fpozvonochnik%2Fkartinki-lfk-dlya-detej.html&psig=AOvVaw1rjMSCOGCCI-6olF2Vhq-J&ust=1605028500288000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCNiO2p779ewCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmedspina.ru%2Fpozvonochnik%2Fkartinki-lfk-dlya-detej.html&psig=AOvVaw1rjMSCOGCCI-6olF2Vhq-J&ust=1605028500288000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCNiO2p779ewCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmedspina.ru%2Fpozvonochnik%2Fkartinki-lfk-dlya-detej.html&psig=AOvVaw1rjMSCOGCCI-6olF2Vhq-J&ust=1605028500288000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCNiO2p779ewCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmedspina.ru%2Fpozvonochnik%2Fkartinki-lfk-dlya-detej.html&psig=AOvVaw1rjMSCOGCCI-6olF2Vhq-J&ust=1605028500288000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCNiO2p779ewCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmedspina.ru%2Fpozvonochnik%2Fkartinki-lfk-dlya-detej.html&psig=AOvVaw1rjMSCOGCCI-6olF2Vhq-J&ust=1605028500288000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCNiO2p779ewCFQAAAAAdAAAAABAO


 423 

 O equilíbrio ou desequilíbrio do tônus muscular nas 
crianças, suas diferenças ou impedimentos demonstram a 
maneira de ser da criança, suas emoções, suas vivências 
psíquicas, além do convívio com elementos na comunicação 
não verbal (brincar). A atitude da mãe tem grande relevância 
para o desenvolvimento do bebê desde a gestação, quando há 
um aumento considerável de medos, grande parte das vezes 
sem motivo aparente, quadros de ansiedades, depressões, 
etc. Uma gama de sentimentos que repercutirão futuramente 
no desenvolvimento psicológico, intelectual, afetivo e 
psicomotor da criança. Portanto, há uma comunicação 
constante, um diálogo corporal entre mãe e filho na esfera das 
modificações tônicas que acompanham cada afeto e 
desenvolvimento do bebê. 
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 Normalmente o autista tem como característica a 
dificuldade de entender seu corpo em sua globalidade e 
segmentos, assim como sua movimentação corporal. Quando 
cada parte do corpo, como braços, mãos, pernas e pés não 
são percebidas e as funções de cada uma são deixadas no 
esquecimento é possível verificar movimentos, atitudes ou 
gestos pouco adaptados, principalmente nas mãos e nos pés. 
 O distúrbio na estruturação do esquema corporal 
também prejudica o desenvolvimento do equilíbrio estático e 
da lateralidade, funções de base necessárias para a alcance 
da autonomia e aprendizagens cognitivas. 
 A observação dos movimentos sincronizados e 
ritmados das crianças durante a caminhada são de grande 
importância e funcionalidade, pois podem ser insuficientes ou 
deficientes. 
 Essas anormalidades foram tituladas pela retenção 
anormal de reflexos primitivos devido ao sistema neural 
imaturo. Crianças com diagnóstico atrasado para a faixa etária 
podem revelar Transtornos do Espectro Autista como a 
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apresentação de problemas no padrão motor da marcha, e 
fazem a utilização da ponta dos pés ao andar, o que poderá 
futuramente ocasionar o encurtamento do tendão calcâneo. 
Apresentam inclusive uma postura assimétrica dos braços 
durante a caminhada e desequilíbrios no movimento geral. 

 
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbraceworks.ca%2F
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treatment-and-management%2F&psig=AOvVaw3fBsnJcqhaBfCsdTo-ckm5 
&ust=1605028686361000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCI
CyvfH79ewCFQAAAAAdAAAAABA D 
 
 Esse atraso é observado na aquisição de 
conhecimentos dos movimentos naturais como descer e subir 
os degraus de uma escada com movimentos ritmados e 
dificuldade de obter habilidades motoras finas como se vestir 
ou despir, desenho e escrita. O impacto gerado por essas 
dificuldades é negativo nas funções da vida diária e 
significativamente complicado, até mesmo a prática esportiva 
é um pouco mais complexa em sua funcionalidade. 
 É imprescindível adquirir esse domínio corporal em 
todos os aspectos para haver a passagem do pensamento 
para a ação concreta. Sem essas habilidades a criança poderá 
facilmente trombar ou esbarrar constantemente em colegas 
durante o momento de brincar, principalmente os que 
envolvem corrida, pois há deficiência de equilíbrio, marcha 
alterada e pé equino, a criança pode se machucar ao tentar 
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passar por espaços pequenos, apresenta dificuldade em trocar 
líquidos de um frasco para outro e facilmente os derrama ou 
não consegue bebê-los pela má motricidade fina. 
 
Atuação da Fisioterapia. 
 A fisioterapia realiza a sessão de forma direta nas 
aptidões motoras do autista, o fisioterapeuta pretende gerar e 
aprimorar as funções básicas de rotina em todas as idades do 
Autismo. Visa funções como como andar, sentar, ficar de pé, 
descer e subir escadas, jogar, rolar, engatinhar e movimentar 
de maneira geral. O profissional atua em toda a coordenação 
motora grossa e fina promovendo o aumento da força 
muscular global do corpo do paciente, pois normalmente os 
autistas têm hipotonia. 
 O profissional de fisioterapia, além de suas sessões 
convencionais, pode ensinar aos pais exercícios 
indispensáveis para a vida diária da criança e para gerar 
conscientização e facilitações para novos aprendizados. 
Assim, os responsáveis têm como função coordenar o 
cumprimento dos exercícios realizados em casa. O terapeuta 
instrui algumas práticas para que sejam efetuadas no 
ambiente doméstico. Tal atividade pode gerar mais confiança 
na criança com Autismo pela familiaridade com o local e os 
objetos, sempre um ponto positivo para o autista. 
 A fisioterapia é primordial para o tratamento do 
Autismo, pois as habilidades aprendidas durante as consultas 
auxiliarão na integração social da criança com seus 
coleguinhas, ela terá o pleno domínio sobre seu corpo e suas 
capacidades motoras. Será capaz participar de jogos, esportes 
e brincadeiras com mais segurança sobre suas ações e 
confiança na prática das atividades. 
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A Fisioterapia na vida escolar do autista. 
 Na época em que a criança entra para a alfabetização 
é de extrema importância trabalhar os movimentos globais 
dela como correr, pular e jogar, pois é importante para a 
felicidade e a satisfação de qualquer pessoa, e pode ser para 
o autista também, pois além de desempenhar a funções 
motoras é responsável pela interação da criança com os 
colegas (socialização). 
 O fisioterapeuta é importante nessa fase, pois realiza 
orientações de exercícios fundamentais para os movimentos 
de grande ou pequena amplitudes, bem como o treino de 
equilíbrio e de coordenação motora fina da criança. E 
extremamente importante que os professores da instituição 
colaborem com a evolução da criança proporcionando 
momentos com brincadeiras estimulantes. 
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 A fisioterapia possui uma gama de artifícios que 
podem auxiliar e favorecer o tratamento da criança ou jovem, 
alguns exemplos são a equoterapia, o uso de  kinesio tape, 
botas especiais, órteses e outros. 
 
O Conceito Bobath no Autismo. 
 Diante de várias dinâmicas voltadas para a melhoria 
da capacidade do autista muitos profissionais de fisioterapia 
utilizam com o Método Bobath, responsável por resultados 
muito satisfatórios, pois consiste na inibição dos padrões 
reflexos anormais e na facilitação dos movimentos normais. É 
imprescindível salientar que tal técnica não foi gerada para a 
intervenção apenas em casos de Autismo, mas para situações 
envolvendo derrames cerebrais e paralisias infantis. O 
interessante do método é que pode ser empregado em 
crianças e adultos. 
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 Esse método agrega muito ao Autismo, pois os 
fisioterapeutas usam o método Bobath na sessão para atuar 
em detalhes importantes da vida do autista. O trabalho na 
coordenação é um dos pilares. Além de adequar e alinhar o 
corpo em uma postura adequada (física) mais benéfica 
trabalha os pontos-chave da técnica Bobath que são 
responsáveis por: 
● Dar simetria ao corpo; 
● Administrar as posições do indivíduo; 
● Dar firmeza ao tronco; 
● Promover alongamentos; 
● Trabalhar o tônus muscular; 
 
 É válido ressaltar que cada caso é único e os 
resultados que surgirão para cada um serão diferentes. O 
autista pode ter uma vida muito saudável e feliz quando as 
intervenções são realizadas por profissionais multidisciplinares 
e com o acompanhamento dos pais. 
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Equoterapia para autistas. 
 
 Uma das terapias para os pacientes autistas é a 
equoterapia, tem seu destaque por ser uma terapia que utiliza 
um cavalo. É considerada um conjunto de técnicas educativas 
que auxiliam na superação de danos sensório motores e 
comportamentais por meio de uma atividade lúdico-desportiva 
com o cavalo. 
 As terapias que utilizam animais promovem vantagens 
relacionadas ao bem-estar físico e emocional do paciente. Os 
animais não têm as mesmas capacidades, experiências e 
poder de cura que um médico especializado, mas devido ao 
seu afeto, amor incondicional e características físicas como o 
relaxamento e a estabilidade que são proporcionados na 
terapia, há a diminuição de comportamentos agressivos que 
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surgem no ser humano. 
 Uma das principais características que precisam ser 
lembradas é que os animais aceitam as pessoas como são, 
sem nenhuma distinção física ou psicológica. O 
desenvolvimento afetivo é importante para a cognição e a 
aprendizagem, existe uma união entre as áreas motoras e o 
progresso emocional e afetivo que fortalece a importância de 
trabalhos e propostas que beneficiam o amadurecimento da 
motricidade auxiliando no ajuste tônico postural e favorecendo 
uma melhor percepção do mundo externo ao cavalgar. 
 Para ambos, autista e cavalo, os ruídos mais altos, as 
mudanças na rotina e ambientes desconhecidos causam 
insegurança e medo, grande parte da comunicação depende 
da linguagem corporal. O movimento rítmico do cavalo 
aumenta a gama de estímulos proprioceptivos e 
exteroceptivos rapidamente, estimula a atenção da criança 
diante do próprio corpo e seus movimentos e 
consequentemente melhora seu esquema corporal e cognição. 
 O movimento do cavalo é tridimensional, a dinâmica é 
vertical, horizontal e longitudinal. Ao se deslocar o animal 
realiza um movimento em seu dorso semelhante ao andar 
humano em mais de 95%. Além da marcha, o biorritmo do 
cavalo parece muito com o do ser humano e seu movimento 
com ritmo e balanço (180 oscilações por minuto transmitidas 
ao cérebro do paciente via medula), ativa o metabolismo, 
regula o tônus musculoesquelético e melhora os sistemas 
cardiovascular e respiratório. 
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Kinesio taping em autistas. 
 É um sistema terapêutico eficaz em pacientes de 
todas as idades e as crianças recebem bem essas 
abordagens, pois acham divertido ter fitinhas coloridas coladas 
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no corpo. Não é apenas a aplicação aleatória de adesivos. A 
Kinesio Taping tem indicações bem específicas, pois varia de 
caso a caso. 
 No caso do autista é comumente aplicada do pé para 
a canela devido aos casos de pé equino. Entretanto, pode ser 
usado em outros segmentos de inúmeras formas, como nas 
costas para auxiliar na postura do paciente ou na nuca para 
evitar a anteriorização de cabeça. 
 A bandagem deve ser aplicada e preparada por um 
profissional apto para a 
realização da técnica. Alguém que conheça as estruturas 
corporais, a função delas e as disposições que serão 
trabalhadas no paciente, ciente dos objetivos que devem ser 
alcançados com a intervenção. 
 Tais bandagens elásticas têm como princípio efetuar 
estímulos sensoriais e mecânicos duradouros e contínuos na 
pele do paciente para a melhor estabilidade do segmento, 
reduzindo edemas, diminuindo a dor e melhorando a 
contração muscular na região trabalhada. 

 
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3DBy5ztNxwgYY 
&psig=AOvVaw2wFxRr4T4u81EBzXXvtUcp&ust=1605029136937000&source
=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1 
qFwoTCOCL0sn99ewCFQAAAAAdAAAAABAD 
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https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3DKNtLBiI_Q3Y&psig=AOvVaw3z_Aghqp1ByJUtlUEiI3_3&
ust=1605029 
098140000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCKjQk7j99ewCF
QAAA AAdAAAAABAD 
 
Órtese para o pé caído. 
 As órteses são equipamentos usados para qualquer 
segmento corporal e servem para proteger, manter ou ganhar 
amplitude de movimento. Contribuem na execução do 
movimento quando não há tônus muscular suficiente para 
realizar a ação. A órtese tem como função básica buscar a 
independência do paciente na reabilitação física, mas também 
promove o aumento de habilidades funcionais, vida 
independente e inclusão social. 
 As órteses são normalmente constituídas de 
termoplásticos de alta ou baixa temperatura, gesso e materiais 
poliméricos. Sua classificação está dividida em confecção pré-
fabricada e modelada sob medida, pois é feita para agir 
diretamente na disfunção presente que pode ser uma função 
estática ou dinâmica. 
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https://www.google.com.br/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.ortopedicosho
p.com.br%2Fproduto%2Fafo-ortes e-curta-articulada-com-contorno-
b424%2F9827&psig=AOvVaw3gBxuRO76-
gJrTQJAcLmBR&ust=160502928199 
9000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCICwqI7-
9ewCFQAAAAAdAAAAABAD 
 
 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhomedic.com.br%2
Fproduto%2Fcalha-em-polipropile no-sob-
medida&psig=AOvVaw3hvTTqVRPPsk1xXhicZpAC&ust=1605029228007000
&source=images&cd=vfe&v 
ed=0CAMQjB1qFwoTCLjUy_P99ewCFQAAAAAdAAAAABAE 
 

imagem 1: órtese com tornozelo móvel, imagem 2: prótese fixa. 
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 As órteses têm a função de compensar a perda de 
uma função fisiológica de movimentação e a estabilização da 
articulação e musculatura da perna. O objetivo é impedir a 
instalação do pé equino, promover o ganho de amplitude de 
movimento (quando for articulada) e favorecer o alinhamento e 
o controle do pé e do tornozelo afetados. Inclusive é possível 
verificar a melhora da descarga de peso, equilíbrio, controle 
corporal e alinhamento propiciando a melhora na execução da 
marcha. 
 
Referências. 
AZEVEDO A.; GUSMÃO M. A importância da fisioterapia 
motora no acompanhamento de crianças autistas. Revista 
Eletrônica Atualiza Saúde, v. 2, n. 2, p. 76-83, 2016 
 
DUTRA F.: ROBERTO E. Otimização de órteses de membros 
inferiores para utilização no acontecimento de pé caído. 
Trabalho de conclusão de curso (engenharia mecânica). 
Rio Verde, Universidade de Rio Verde. 2018 
 
LIDICE R. et al. Equoterapia e cognição em pacientes autistas: 
um estudo de caso. Revista expressão católica v. 2, n.2, 
p.83-96. 2013 
 
MOLLERKE D. Prevalência mundial do transtorno do espectro 
do autismo: revisão sistemática e metanálise. Dissertação de 
mestrado (faculdade de medicina). Porto Alegre: 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2017 
 
PEREIRA A. et al. Análise do padrão de marcha do espectro 
autista. II Congresso de pesquisa e extensão da FSG. 2014 
Tratamentos para autismo: 5 terapias essências para o TEA. 
Autismo em dia. São Paulo 20/fevereiro =/2020 Disponível em: 
https://www.autismoemdia.com.br/blog/tratamentos-para-autismo-5-terapias-
essenci ais-para-o 
tea/#:~:text=Fisioterapia%20apoiando%20o%20tratamento%20do%20auti 
smo&text=O%20profissional%20de%20fisioterapia%20atua,se%20locomover
%20de%20maneira%20geral 

https://www.autismoemdia.com.br/blog/tratamentos-para-autismo-5-terapias-essenciais-para-o-tea/#%3A~%3Atext%3DFisioterapia%20apoiando%20o%20tratamento%20do%20autismo%26text%3DO%20profissional%20de%20fisioterapia%20atua%2Cse%20locomover%20de%20maneira%20geral

