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Apresentação 

 
 
 

“Contribuições para a inclusão escolar de alunos com necessida-
des especiais: Estudos interdisciplinares em educação e saúde em 
alunos com Transtorno do Espectro do Autismo”, livro que ora torna-
mos público, fez parte integrante do projeto “Políticas Públicas e Edu-
cação Especial no Município de Barueri da Grande São Paulo: Diag-
nóstico da Realidade do Atendimento Educacional às Crianças e Pro-
postas de Intervenção”, subsidiado pelo Programa de Apoio à Educa-
ção Especial – PROESP, iniciativa do Ministério da Educação / 
SEESP, em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior – CAPES.  

Os estudos e as pesquisas que deram origem aos 14 capítulos que 
o compõem foram desenvolvidos no âmbito do Programa de Pós-
graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Pres-
biteriana Mackenzie, alinhados à Linha de Pesquisa “Políticas e for-
mas de atendimento em educação, psicologia e saúde: estudo das polí-
ticas nacionais relacionadas às pessoas com deficiências, procedimen-
tos especializados e programas de atendimento público e privado” e 
voltados à Educação Básica, em consonância com a Política Nacional 
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 7 de 
janeiro de 2008.  

Fruto da troca dialógica entre docentes e discentes da Pós-gradu-
ação, elemento fundante de pesquisas interdisciplinares, os projetos 
foram sendo definidos a partir do estabelecimento de temas e proble-
mas de interesse comum, tendo como foco alunos da rede municipal 
de Barueri, da creche ao ensino fundamental, e com suspeita de trans-
tornos do desenvolvimento.  

A definição de temas e problemas de pesquisas, em uma realida-
de concreta, envolvendo profissionais da saúde e educação, possibili-
tou ao grupo de pesquisadores estabelecer métodos e procedimentos 
de pesquisa que melhor pudessem responder às perguntas geradoras, 
advindas tanto de demandas levantadas pelos atores sociais da comuni-
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dade, especialmente por gestores da Secretaria Municipal de Educa-
ção, quanto pelos docentes e discentes do Programa de Pós-graduação 
envolvidos no projeto. 

Nosso compromisso em oferecer à comunidade de Barueri o re-
torno dessa profícua parceria foi estabelecido a priori e vem se dando 
ao longo desses anos de diferentes formas: em cursos de formação 
continuada de professores da rede municipal sobre a temática TEA; 
encontros com pais de alunos participantes das pesquisas; capacitação 
de gestores das secretarias municipais de educação e saúde e, agora, 
com esta publicação que será disponibilizada on line para acesso livre 
a todos os interessados na temática dos Transtornos do Espectro do 
Autismo.  

Assim, convidamos os leitores a percorrer os 14 capítulos deste 
livro, divididos em duas partes, sendo a primeira composta por capítu-
los de revisão sobre os Transtornos do Espectro do Autismo, que 
abrangem desde características gerais do quadro dos TEA, aconse-
lhamento genético e intercorrências perinatais até temas referentes às 
habilidades cognitivas e prejuízos nos comportamentos de atenção 
compartilhada associados a sinais precoces dos TEA, passando pela 
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 
– CIF, encerrando com o capítulo “Estigma e preconceito entre fami-
liares de crianças com Transtornos do Espectro do Autismo”, temática 
essa de importância fundamental para a compreensão reflexiva de um 
dos fatores sociais presentes no binômio inclusão-exclusão dessa par-
cela da população. 

 A segunda parte traz sete capítulos com resultados de pesquisas 
de campo realizadas na rede municipal de ensino de Barueri, come-
çando com o capítulo sobre avaliação diagnóstica de escolares com 
Transtornos do Espectro do Autismo na rede municipal de ensino de 
Barueri, continuando com o mapeamento de alguns problemas com-
portamentais e uso de serviços educacionais e de saúde por alunos 
com Transtornos do Espectro do Autismo.  

Os desafios para o estabelecimento de uma escolarização efetiva 
para crianças com Transtornos do Espectro do Autismo é tema do 
capítulo 10. Na sequência. é apresentado o estudo-piloto de um pro-
grama de treinamento para professores no manejo comportamental de 
alunos com Transtornos do Espectro do Autismo em sala de aula. A 
trajetória de pais de filhos com Transtornos do Espectro do Autismo 
na busca de diagnóstico e tratamento em serviços de saúde, assim 
como estressores psicológicos na gestação de mães de indivíduos com 
Transtornos do Espectro do Autismo, respectivamente capítulos 12 e 
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13, tratam de importante e atual temática na área dos TEA, ainda pou-
co discutida no meio acadêmico.  

Fechando o livro, apresentamos o capítulo “Caminhos da inclu-
são: modelo de educação inclusiva para alunos com necessidades 
educacionais especiais no município de Barueri, SP”, que traz o resul-
tado do mapeamento do modelo de educação inclusiva proposta pelo 
município. 

Assim, ao tornar público o resultado deste trabalho lavrado a tan-
tas mãos, queremos expressar nosso agradecimento à CAPES-
PROESP, por financiar o projeto acima mencionado e que deu origem 
às pesquisas aqui apresentadas, bem como à Prefeitura de Barueri, 
representada pelas Secretarias de Educação e de Saúde e pelas Pessoas 
com Deficiência, pela disponibilidade em nos receber como parceiros 
em tantas ações conjuntas.  

 

São Paulo, setembro de 2015 

Maria Eloisa Famá D´Antino 
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Transtornos do Espectro do Autismo:  

características gerais 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

José Salomão Schwartzman 
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Os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) são condições 
neurobiológicas, de início precoce (antes dos 3 anos de idade), com 
causas multifatoriais, e que acarretam prejuízos com níveis variados 
de severidade, afetando as áreas da interação social, da comunicação e 
do comportamento. Com grande frequência estão presentes, também, 
alterações sensoriais. Ocorrem mais frequentemente no sexo masculi-
no, na proporção de 4:116. 

O conceito de Autismo Infantil (AI) se modificou muito desde a 
sua descrição inicial18 e deixou de ser considerado como doença cla-
ramente definida e com causas parentais, para ser incorporado a uma 
série de condições com as quais guarda várias similaridades, que pas-
saram a ser denominadas de Transtornos Globais (ou Abrangentes, ou 
Invasivos, conforme a classificação em que são definidos) do Desen-
volvimento (TGD).  

Fazem parte desse grupo, segundo a décima edição da Classifi-
cação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 
à Saúde – CID-1025, além do Autismo Infantil, o Autismo Atípico, a 
Síndrome de Rett, Outro Transtorno Desintegrativo da Infância, o 
Transtorno de Hiperatividade associado com retardo mental e movi-
mentos estereotipados, a Síndrome de Asperger, Outros Transtornos 
Invasivos do Desenvolvimento, e o Transtorno Invasivo do Desenvol-
vimento Não Especificado. 

De acordo com a nova proposta publicada no Manual Diagnósti-
co e Estatístico dos Transtornos Mentais – DSM-53, fazem parte desse 
grupo o Transtorno Autista (TA), a Síndrome de Asperger (SA) e o 
Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Outra Especificação 
(TGDSOE). 

Para melhor caracterizar o quadro, devem ser utilizados os se-
guintes especificadores: 

 

� presença ou ausência de deficiência intelectual; 

� presença ou ausência de comprometimento de linguagem; 

� associação com condição médica ou genética ou com fator 
ambiental conhecido; 

� associação com outra desordem do desenvolvimento, men-
tal ou comportamental; 

� presença ou ausência de catatonia. 
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Enquanto no DSM-IV-R, de 2002, os critérios diagnósticos in-
cluíam prejuízos em interação social, comportamento e comunicação, 
na proposta atual são enfatizadas duas dessas características, ou seja, 
as desordens da interação e do comportamento. No que se refere ao 
comprometimento da interação, enfatizam-se os prejuízos persistentes 
na comunicação e na interação social em vários contextos e, no que 
tange ao comportamento, citam-se padrões repetitivos e restritos de 
comportamentos, interesses ou atividades. Como mencionado acima, 
há referências a hipo ou hiper-reatividades a estímulos sensoriais ou a 
intenso interesse nos aspectos sensoriais do ambiente.  

No DSM-525, a justificativa para não terem sido incluídos os pre-
juízos na comunicação oral seria a de que atrasos nessa área não esta-
riam presentes em todos os casos. Porém, chama-se a atenção para a 
presença de comprometimentos na comunicação não verbal.  

Os TEA podem se manifestar já nos primeiros meses de vida ou 
após período inicial de desenvolvimento aparentemente normal segui-
do por regressão do desenvolvimento (autismo regressivo), o que 
ocorre em cerca de 30% dos casos diagnosticados. 

Nas crianças muito jovens, antes dos 3 anos, em geral não é pos-
sível estabelecer o diagnóstico de TEA; todavia, em boa parte dos 
casos, poderão ser identificados sinais compatíveis com essas condi-
ções que, quando identificados, justificam o início do atendimento que 
deverá ser mantido até que os sinais e sintomas suspeitos desapareçam 
ou, então, prosseguir, caso fique evidente que um TEA está realmente 
presente. 

A prevalência estimada por Bryson et al.6 foi de 10:10.000, com 
proporção de quatro meninos para cada menina, enquanto Ritvo et 
al.29 encontraram prevalência de 4:10.000. Apesar de ter sido conside-
rada por muito tempo como uma condição rara, estudos recentes apon-
tam para uma prevalência de no mínimo 6 a 7:1.000 crianças, o que 
indica prevalência bastante superior às anteriormente publicadas. Se-
gundo Fombonne14,15 e Chakrabarti e Fombonne9, a prevalência dos 
TEA seria de 30:10.000 a 60:10.000, sendo a do TA de 13:10.000, e a 
da SA de 2,5:10.000 a 3:10.000.  

Com frequência, os TEA ocorrem concomitantemente com ou-
tras condições médicas, e é importante assinalar, desde já, que a pre-
sença de outra condição médica (como a síndrome de Angelman, a 
síndrome de Down e a síndrome do X-frágil, por exemplo) não exclui 
necessariamente o diagnóstico de TEA. 
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QUADRO CLÍNICO 
 
No que se refere ao TA e à SA, a maioria dos autores considera 

que os dois quadros representariam a mesma condição, diferindo tão 
somente no que diz respeito ao grau de severidade. A SA seria, desse 
ponto de vista, uma condição com preservação da cognição e sem 
atrasos significativos no desenvolvimento da fala expressiva.  

As dificuldades observadas nas relações interpessoais se mani-
festam, por exemplo, na ausência ou em prejuízo importante do conta-
to visual direto. Esse sinal, presente de forma muito óbvia em boa 
parte dos indivíduos com TEA, pode ser observado desde muito cedo 
a ponto de algumas mães afirmarem que seus bebês nunca olharam 
nos seus olhos. Algumas pessoas com TEA mantêm essa dificuldade 
pelo resto de suas vidas. Indivíduos com TEA têm problemas, tam-
bém, com a expressão facial: têm expressões faciais pobres e não con-
seguem compreender as expressões faciais dos outros, o que pode 
comprometer muito a sua possibilidade de entender boa parte da co-
municação que se processa entre as pessoas4.  

Os gestos comunicativos também estão prejudicados nesses pa-
cientes, o que compromete ainda mais suas limitadas capacidades de 
interação4. 

Um problema muito evidente apresentado por esses pacientes é a 
grande dificuldade ou mesmo a incapacidade de fazer e manter ami-
gos. Já indivíduos menos comprometidos, como alguns com a SA, 
incomodam-se bastante com o fato e chegam a pedir receitas de como 
se faz para conseguir amigos, namoradas etc. Esses últimos percebem 
suas dificuldades e se dão conta de que não conseguem apropriar-se 
das regras sociais que estão em jogo no convívio social. 

Faz parte desse conjunto de sinais e sintomas a dificuldade em 
compartilhar prazer e desconforto.  

Outra área sempre afetada é a da comunicação. Da mesma forma 
como os problemas da interação social, conforme discutido acima, os 
prejuízos da comunicação são muito variáveis. 

Em alguns casos há completa ausência da fala, em geral os paci-
entes não chegam a desenvolver linguagem oral funcional, não com-
pensada por formas alternativas de comunicação. Nos indivíduos que 
têm fala, há evidentes dificuldades em iniciar e manter uma conversa-
ção. A fala pode ser repetitiva e estereotipada. No meio de uma frase 
pode surgir parte de um anúncio ouvido na TV ou a simples repetição 
de frases inteiras ou de palavras isoladas fora do contexto daquele 
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momento. Há, frequentemente, a tendência para a repetição de frases 
ou palavras na forma de ecolalias imediatas, tardias ou mitigadas. A 
maneira de falar também se mostra anormal no ritmo, na acentuação e 
na inflexão. Alguns autistas terminam todas as frases com uma infle-
xão interrogativa. Outros, pela alteração da prosódia, dão a impressão 
de falar com sotaque estrangeiro. Nos pacientes com bom rendimento 
intelectual, a fala se mostra pedante pelo uso de termos e construções 
que não são esperados para a idade. A compreensão da fala está quase 
sempre comprometida, mesmo nos casos em que o intelecto está mais 
preservado. Tendem a ter um entendimento literal do que lhes é dito, 
havendo grande dificuldade para a compreensão de metáforas. Há 
grande dificuldade, também, para contextualizar o discurso, e não 
conseguem entender o sentido figurado de alguns termos. Certas am-
biguidades que fazem parte da nossa língua não são compreendidas, o 
que pode dificultar sobremaneira a comunicação27.  

O comportamento está sempre comprometido. Os pacientes exi-
bem padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e 
atividades. Frequentemente demonstram intenso interesse em uma 
determinada área, dedicando-se exclusivamente a ela. Podem colecio-
nar certos objetos, estudar certos assuntos com tamanha intensidade 
que acabam por se tornar verdadeiros especialistas. Esse foco restrito 
de interesses aliado à excelente memória visual que costumam apre-
sentar faz com que sejam tomados, por vezes, por indivíduos superdo-
tados. Suas dificuldades de relacionamento e a peculiaridade na forma 
de se comunicar são vistas, erroneamente, como próprias dos indiví-
duos superdotados.  

Demonstram forte apego às rotinas e tentam fazer de sua vida e 
da vida dos familiares algo padronizado e repetitivo. São capazes de 
pedir comida não por sentirem fome, mas porque “está na hora do 
almoço”. Esse apego à rotina pode fazer com que uma simples mu-
dança de itinerário, uma tentativa de troca de roupas ou a colocação de 
um determinado objeto fora do local habitual desencadeiem verdadei-
ras crises catastróficas que podem resultar em agressões e outros com-
portamentos que, não sendo compreendidos pelos familiares, criam 
uma situação muito difícil. 

Outro aspecto que podemos observar é o interesse por partes de 
um objeto, e não pelo objeto como um todo. Podem ficar brincando 
por horas com uma das rodas de um carrinho, sem brincar com o car-
rinho, como seria de se esperar. Podem ficar imersos em movimentos 
corporais repetitivos, como ficar girando, dando pulinhos, abanando 
as mãos (flapping), passando as mãos com os dedos entreabertos na 
frente dos olhos etc. 
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A presença de respostas peculiares a estímulos sensoriais é fre-
quente. Num momento não respondem aos estímulos auditivos, po-
dendo parecer surdos, para, logo depois, reagirem de forma despro-
porcional a um pequeno ruído. Podem sofrer uma queda e não reagir à 
dor para, logo após, chorar quando alguém toca delicadamente em 
alguma parte de seu corpo. Podem demonstrar receio de subir ou des-
cer de pequenas alturas, extremo desconforto frente ao som de liquidi-
ficadores ou secadores de cabelos etc. Alguns demonstram inseguran-
ça e receio frente a mudanças de posição, a pequenas alterações na 
altura do piso etc. 

 
ETIOLOGIA 

 
Cabe uma observação inicial, qual seja a de que a presença de 

anormalidades neurobiológicas em boa parte dos casos dos TEA não 
significa que tenhamos encontrado a causa do autismo, mas indica 
que, pela frequência com que esses marcadores estão presentes, deva 
haver alguma relação entre as alterações do sistema nervoso central 
(SNC) observadas (marcadores) e os distúrbios comportamentais que 
caracterizam os TEA.  

As alterações neurobiológicas que têm sido observadas são vari-
áveis, podendo estar presentes em um grupo de pacientes e faltar em 
outros, e, por outro lado, nenhuma delas pôde ser identificada como 
sendo exclusiva dos TEA33.  

Talvez devêssemos deixar de pensar em termos de causas e ten-
tar entender os TEA como condições multifatoriais, as quais surgem 
quando um determinado indivíduo é exposto a três tipos de eventos8: 
período crítico no desenvolvimento cerebral, alguma vulnerabilidade 
subjacente e algum estressor externo. Dessa forma, a etiologia dos 
fenótipos dos TEA clinicamente definidos é complexa e multifatorial, 
pois, em geral, sofre forte influência genética e ambiental, embora 
também compreenda causas ocasionais não genéticas24,34.  

Inúmeras anormalidades cromossômicas e gênicas já foram des-
critas1. Do mesmo modo, alterações em várias estruturas encefálicas 
têm sido repetidamente descritas como veremos a seguir. 

Em anos recentes, evidências provenientes de laboratórios diferen-
tes5,12,35 indicam relação entre macrocrania na infância e a ocorrência 
dos TEA. Bolton et al.5 demonstram que macrocefalia (perímetro 
cefálico acima do percentil 97) ocorre em cerca de 25%-30% dos 
casos de TEA, número significativamente superior ao observado em 
controles.  
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No trabalho de Courchesne et al.12 foram comparados resultados 
de exames de ressonância magnética da cabeça de 60 meninos com 
autismo com os de 52 meninos normais, no que se refere ao padrão de 
crescimento do SNC em idades diversas. Na grande maioria dos casos 
de autismo, o perímetro cefálico se mostrava normal ao nascimento; 
porém, entre os 2 e os 4 anos de idade, 90% dos meninos autistas 
apresentavam perímetro cefálico maior do que a média normal. Os 
autores referem que, nessa amostra, os meninos autistas tinham os 
lóbulos VI e VII do cerebelo menor do que os dos controles. Por esses 
resultados, os autores sugerem que haveria alteração nos mecanismos 
que regulam o crescimento cerebral, de tal forma que o crescimento 
exagerado, inicialmente, seria seguido por um período de lentificação 
nesse processo. Uma possibilidade para explicar esses achados seria 
uma alteração no mecanismo da poda neuronal (apoptose).  

Em ampla revisão publicada por Schmitz e Rezaie32 encontramos 
referências a vários trabalhos em que são discutidos achados similares. 
Esses trabalhos sugerem que esse aumento exagerado do volume ce-
rebral iniciaria nos seis primeiros meses de vida e continuaria até o 
segundo ano em crianças com TEA. Essa idade coincide com a época 
em que, geralmente, os sinais dos TEA se tornam evidentes e quando 
ocorre a regressão nos casos de autismo regressivo. De acordo com 
essa hipótese (crescimento cerebral desregulado), o excessivo aumen-
to inicial é seguido por um período de parada do crescimento, o que 
resultaria em alterações na conectividade e em disfunções que levari-
am ao subsequente quadro dos TEA. 

Em boa parte dos estudos post mortem têm sido observados graus 
variáveis de disgenesia cortical e distúrbios da migração neuronal, bem 
como outras alterações. Neurônios de tamanho reduzido e redução na 
ramificação dos dendritos no hipocampo já foram descritos38. Altera-
ções no tamanho e nas funções de outras estruturas encefálicas, tais 
como o cerebelo11,28 e o núcleo amigdaloide17, têm sido observadas. 
Também já foram descritas alterações nos neurotransmissores dopami-
na, norepinefrina, serotonina GABA e glutamato2,37,39. 

Alterações nos níveis da ocitocina já foram relacionadas com os 
TEA. Modahl e Fein23 propuseram um mecanismo que envolve a oci-
tocina e que poderia estar em jogo em alguns casos de TEA. A ocito-
cina é um peptídeo com funções hormonais, sintetizado pelos neurô-
nios supraópticos magnocelulares do hipotálamo e liberado na circula-
ção geral pela hipófise posterior ou neuro-hipófise. Além das suas 
funções mais conhecidas de promover a contração uterina e a ejeção 
do leite, tem funções ativadoras sobre atividades físicas e emocionais. 
Segundo os mesmos autores, é liberada no cérebro e no sangue duran-
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te atividades sociais, reprodutivas e outras, havendo evidências que 
relacionam a ocitocina ao comportamento de apego (attachment). 

 
DIAGNÓSTICO 

 
O diagnóstico dos TEA é eminentemente clínico e baseado na 

identificação dos fenótipos comportamentais já descritos anteriormen-
te. Além do exame direto, um protocolo adequado de diagnóstico 
deverá ser acompanhado por avaliação de linguagem e por avaliação 
neuropsicológica que se propõe a avaliar o perfil cognitivo e a investi-
gar as potencialidades e fraquezas de cada sujeito, no que diz respeito 
às habilidades cognitivas superiores, tais como inteligência, atenção, 
funções executivas, memória, processamento sensorial, habilidades 
motoras, entre outras.  

Nos TEA são frequentes os prejuízos referentes às funções exe-
cutivas (principalmente quanto ao controle inibitório e flexibilidade 
cognitiva), atenção, inteligência e alterações no processamento senso-
rial. Além disso, frequentemente são relatadas alterações quanto ao 
comportamento adaptativo, relativo à funcionalidade do sujeito no seu 
dia a dia. Sendo assim, a avaliação neuropsicológica se preocupa em 
analisar o perfil cognitivo e, conjuntamente, compreender qual o im-
pacto de tais déficits na vida de cada pessoa; além disso, evidenciar 
quais as áreas de habilidade mais preservadas e que poderão ser utili-
zadas no processo de habilitação10,13. 

Exames complementares não são essenciais para o diagnóstico e 
deverão ser realizados quando houver uma indicação específica em 
determinados casos. Devemos chamar a atenção para a importância da 
pesquisa molecular para excluir a síndrome do X-frágil, condição que 
pode se apresentar como TEA e que deve ser identificada, uma vez 
que tem peculiaridades clínicas e genéticas.  

Suspeita de TEA pode ser determinada com a aplicação de algum 
dos instrumentos de rastreamento em uso, a saber: ASQ31, ABC22 e M-
CHAT21, por exemplo. O ADI-R30 e a ADOS20 são considerados ins-
trumentos diagnósticos padrão-ouro, e começam a ser utilizados em 
nosso país. A escala Vineland pode ser utilizada para caracterizar os 
comportamentos adaptativos dessa população7,36.  

Uma vez aventada a hipótese de um TEA, o paciente deve ser 
investigado de forma abrangente por equipe multidisciplinar constitu-
ída por médicos (neurologista, psiquiatra, geneticista), psicólogos, 
fonoaudiólogos e, na dependência de problemas pontuais de alguns 
pacientes, profissionais de outras áreas. Essa investigação deve se 
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propor a confirmar o diagnóstico, bem como a identificar eventuais 
comorbidades e a fornecer uma visão abrangente dos prejuízos e das 
habilidades presentes, pois somente dessa maneira pode ser formulado 
um plano de tratamento que atenda ao paciente e a seus familiares. 
Esse plano deverá atender às necessidades específicas de cada pacien-
te e estar baseado em procedimentos que tenham evidência científica 
de aplicabilidade e eficácia.  

Acreditamos que, muito embora não haja cura para os TEA, pa-
cientes que tenham bom potencial e que sejam expostos precocemente 
ao tratamento podem ter seus prejuízos significativamente reduzidos. 

Vivemos um momento em que a ênfase é o diagnóstico ou a 
identificação de sinais e sintomas suspeitos o mais precocemente pos-
sível, e, nesse sentido, é importante que dois grupos de crianças, que 
constituem sabidamente grupos de risco maior de virem a desenvolver 
um TEA, ou seja, os prematuros de muito baixo peso e os irmãos de 
crianças já diagnosticadas com TEA, sejam observados cuidadosa-
mente19,26. 

Os TEA são transtornos bem mais comuns do que se estimava 
anteriormente e suas manifestações clínicas, apesar de muito variá-
veis, podem ser identificadas, ou ao menos suspeitadas, em crianças 
bastante jovens. É imprescindível que pessoas empenhadas no aten-
dimento a crianças e jovens estejam familiarizadas com o quadro clí-
nico aqui descrito para que possam suspeitar ou identificar essas pes-
soas o mais precocemente possível. 

Podemos encerrar este capítulo enfatizando a necessidade do tra-
balho interdisciplinar no diagnóstico e no atendimento terapêutico que 
esses pacientes necessitam. 
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A história sobre o entendimento e o manejo dos indivíduos com 
Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) é extremamente variada. 
Essa condição pode ser entendida sob diversos pontos de vista: médi-
co, social, pedagógico, filosófico etc., e também muitas vezes tal visão 
é politicamente engajada por parte de organizações de pais e outras 
associações com os mais diversos interesses.  

Escapa do objetivo deste capítulo revisar essas tendências. A es-
sência deste capítulo é apresentar e discutir um roteiro diagnóstico 
principalmente das causas genéticas dos TEA. Pretende também ser 
um roteiro que inclua métodos, técnicas e procedimentos factíveis em 
nosso meio. Diversos profissionais da saúde estão envolvidos com a 
avaliação e a intervenção de pacientes com TEA e suas famílias, mas 
o diagnóstico é responsabilidade do médico.  

O referencial do médico para indicar qualquer tipo de diagnósti-
co é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde, da Organização Mundial da Saúde, cuja revi-
são vigente é a décima, de 1993 (CID-10)5. Essa adoção tem princi-
palmente significado prático: condutas médicas, assistência social e 
questões judiciais são nela baseadas. Assim, a utilização do termo 
Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), como os quadros de 
autismo são designados na CID-10, ainda é amplamente utilizado no 
sistema de saúde e educacional. 

Do ponto de vista da pesquisa, tem-se adotado os critérios da As-
sociação Psiquiátrica Americana (APA). A APA edita o Manual de 
Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais (em Inglês: Diag-

nostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM), e adotava 
em sua quarta revisão designação similar à do CID-10, com definições 
mais amplas. Em 2013 foi adotada a revisão vigente, que considera o 
grupo dos TGD sem subgrupos e com a única designação de TEA 
(DSM-5)1. Do ponto de vista etiológico, esse critério é melhor, pois 
explicita claramente a noção de comorbidades, ou seja, casos de TEA 
nos quais é possível identificar uma causa.  

Adotaremos nomenclatura TEA (DSM-5) como sinônimo de 
TGD (CID-10), com o enfoque apontado pelo primeiro: além do diag-
nóstico de TEA é preciso definir especificadores, dos quais são mais 
importantes a presença ou não de deficiência intelectual; a presença ou 
ausência de comprometimento de linguagem; associação com condi-
ção médica ou genética ou com fator ambiental conhecidos; asso-
ciação com outra desordem do desenvolvimento, mental ou compor-
tamental. A definição do especificador indicado em negrito é funda-
mental para a realização do Aconselhamento Genético.  
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A suposição da existência de fatores genéticos envolvidos na eti-
ologia do autismo remonta à descrição original desse quadro clínico, 
em 1943, por Kanner. De fato, ao descrever os distúrbios autísticos do 
contato afetivo, o autor utiliza a palavra “inato” nas considerações 
etiológicas. Inato é o que está presente ao nascimento e, portanto, as 
causas genéticas devem ser consideradas9. 

Desde então, inúmeras evidências foram acumuladas demons-
trando o papel dos genes, as quais vieram tanto da genética mendelia-
na clássica (recorrência na irmandade, concordância em gêmeos mo-
nozigóticos, comorbidades com síndromes monogênicas), quanto da 
citogenética clássica e molecular (diversas regiões cromossômicas 
envolvidas, microdeleções e microduplicações). 

Em resumo, pode-se afirmar que os TEA (ou TGD) representam 
o quadro neuropsiquiátrico de maior herdabilidade, em torno de 50%. 
Isso significa uma contribuição genética importante na determinação 
do quadro clínico quando uma causa específica não é identificada. 
Esse é o modelo etiológico multifatorial. A ele se somam os fatores 
epistáticos que amplificam ou modulam a expressão dos genes. Fato-
res epistáticos podem ser influências ambientais variadas, principal-
mente os agravos perinatais3. 

 
CAUSAS GENÉTICAS 
 

A investigação genética de um paciente com diagnóstico suspei-
to ou estabelecido de TEA é eminentemente clínico. Não há, a priori, 
um exame, ou uma sequência de exames, a ser solicitado, ou seja, não 
há triagem genética nos quadros clínicos do espectro do autismo. 

 A caracterização do fenótipo cognitivo comportamental por 
meio dos diferentes instrumentos diagnósticos é sempre importante, 
pois, se o diagnóstico de TEA não for bem estabelecido, haverá uma 
desnecessária profusão de indicações de exames genéticos. Por isso, o 
médico deve conhecer os fundamentos clínicos dos TEA para estabe-
lecer o diagnóstico. De maneira geral, devem-se buscar os critérios de 
inclusão especificados na CID-10 e no DSM-5 para os TGD, e, para 
sistematizar a pesquisa de sinais e sintomas, podem-se utilizar escalas 
de triagem. Existem diversas escalas validadas para a população brasi-
leira4,8. 

 Em regra, todo paciente com TEA que apresentar alterações do 
fenótipo morfológico com ou sem deficiência intelectual deve ser 
investigado. Nesses pacientes se encontra cerca de 20% de causas 
genéticas. Entre elas estão síndromes muito bem conhecidas, como a 
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síndrome do X-frágil, a esclerose tuberosa, até mutações de genes 
muito raros. As principais causas genéticas dos TEA estão apresenta-
das no Quadro 1 (página seguinte). 

Não considerando as síndromes morfológicas clássicas como a 
síndrome de Down, síndrome de Prader-Willi ou síndrome de Angel-
man, as quais podem se apresentar em comorbidade com os TEA, 
dificilmente existe um marcador morfológico que levante uma suspei-
ta diagnóstica para uma mutação específica. Um possível exemplo é a 
macrocefalia associada às mutações do gene PTEN2,3 . 

 
CAUSAS AMBIENTAIS 
 

Há um grande número de teorias quanto a possíveis causas ambi-
entais. Os eventos pré e perinatais já foram relatados como apresentan-
do alta incidência na história das crianças com autismo, quando compa-
radas com seus irmãos e com controles normais. Desde quadros de 
asfixia, de infecções, de agentes teratogênicos (bebidas alcoólicas ou 
abortivos, como o misoprostol) até estresse materno na gestação têm 
sido relatados. Esses diversos agravos ao embrião e/ou feto que apresen-
ta vulnerabilidade genética ao transtorno explicaria o mecanismo causal. 
Das inúmeras causas ambientais relatadas parecem ser mais consistentes 
a prematuridade e o baixo peso ao nascer6. Ampla revisão sobre o as-
sunto pode ser vista no capítulo 3. 

 
DEFININDO OS RISCOS GENÉTICOS 

 
A identificação de fatores genéticos e ambientais possibilita o 

esclarecimento de cerca de 20% a 25% dos pacientes com diagnóstico 
de TEA. Esses pacientes com causa definida terão as condutas clínicas 
e de aconselhamento genético de acordo com a causa: os riscos de 
recorrência podem variar de insignificantes (como nos casos esporádi-
cos nos quais a mutação genética ocorreu de novo, ou seja, pela pri-
meira vez) até riscos consideráveis de 50% (translocações cromossô-
micas herdadas; mutações dominantes herdadas) ou de 25% (nas sín-
dromes com modelo autossômico recessivo). Deve-se lembrar com 
cuidado particular da síndrome do X-Frágil (FRAXA), em que os casos 
esporádicos têm risco, a priori, de 30% de terem sido herdados da mãe. 
Sempre será necessária a investigação da condição materna de hetero-
zigota. 
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Quadro 1. Principais síndromes genéticas associadas aos TEA.  
 

Genética e TEA e as Comorbidades Neurológicas 
 

Ainda é pouco estabelecida a correlação entre genótipo-fenótipo e TEA, 
embora mutações específicas estejam associadas com alguns fenótipos 
clínicos neurológicos, na maioria epilepsia, comprometimento motor e 
distúrbios do sono. 
 
Epilepsia: 
     - Esclerose tuberosa (TSC1 e TSC2) 
     - Síndrome de Rett (MECP2) 
     - CNTNAP2 
     - SYN1 
     - Síndrome do X-Frágil 
     - Del 1q21.1 
     - Dup 7q11.23 
     - Dup 15q11.1-q13.3 
     - Del 16q11.2 
     - Dup 18q12.1 
     - Del 22q11.2 
     - Síndrome de Phelan-McDermid (SHANK3, del 22q13.3) 
     - Síndrome de Angleman (UBE3A) 
 
Comprometimento Motor: 
     - Síndrome de Rett: Hipotonia, estereotipias graves 
     - Síndrome de Phlean-McDermid (SHANK3, del 22q13.3): 
        Hipotonia 
     - AUTS2: Atraso motor 
     - Fox1 (A2BP1): Assimetria motora 
     - Del NRXN1: Hipotonia 
     - Del ou Dup 2q23.1: Hipotonia e atraso motor 
     - Dup 15q11.1-q13.3: Hipotonia 
 
Distúrbio do Sono: 
     - Síndrome de Rett 
     - Síndrome de Smith-Magenis 
     - Síndrome de Phlean-McDermid (SHANK3, del 22q13.3) 
     - Del 1q21.1 
     - Dup 15q11.1-q13.3 
     - Del 18q12.1 

 

Adaptado de Jeste SS, Geschwind DH. Disentangling the heterogeneity of autism spectrum disor-
der through genetic findings. Nat Ver Neurol. 2014; 10(2):74-81. 
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Uma vez esgotadas as possíveis causas identificáveis os pacientes 
com TEA são interpretados como decorrentes de herança multifatorial. 
Nesse modelo, variantes genômicas de vulnerabilidade ao transtorno, 
associadas a causas ambientais perinatais, seriam a causa do TEA. No 
momento, esse modelo explica a grande maioria dos casos (cerca de 
75%). O aconselhamento genético, aqui, se dá em função do modelo 
multifatorial: tanto maior quanto maior for o grau de parentesco com o 
afetado. Para irmãos esse risco varia de 10% a 15%7. 

 
INVESTIGAÇÃO ATRAVÉS DE EXAMES 

 
A investigação etiológica dos pacientes com TEA pode ser orien-

tada segundo o seguinte fluxo:  

1) todos os pacientes suspeitos ou com diagnóstico devem passar por 
minuciosa avaliação interdisciplinar para garantir o diagnóstico de TEA;  

2) feito o diagnóstico protocolos clínicos devem investigar cau-
sas ambientais; avaliação neuropsicológica deve efetuar avaliação do 
quociente intelectual (até 69 considerar deficiência intelectual-DI); 
exame físico deve determinar possíveis dismorfias ou quadros neuro-
lógicos;  

3) definir clinicamente: (a) com ou sem deficiência intelectual; 
(b) com ou sem dismorfias; (c) com ou sem sinais neurológicos. 

Todas as situações do item 3, isoladas ou associadas, devem ser 
minuciosamente investigadas por exames complementares. 

Os principais exames complementares são os de neuroimagem e 
os testes genéticos. Tais exames dependem da disponibilidade de cada 
um deles no sistema de saúde.  

No Brasil, SUS e saúde suplementar separam os pacientes radi-
calmente. No SUS, garantir exame de cariótipo e do X-frágil é o desafio 
atual. Na saúde suplementar, a separação dos pacientes é feita pelo 
tipo de plano que a família possui. Existem planos que dificultam até a 
realização do mais elementar dos exames genéticos: o cariótipo com 
bandas G (plenamente garantido pela Agência Nacional de Saúde). 
Diversos planos da saúde suplementar fazem cobertura dos custos de 
exames genômicos mais dispendiosos como o sequenciamento gênico 
ou o sequenciamento do exoma. Para informar-se melhor sobre essa 
situação, devemos incentivar nossos pacientes a procurar informações 
como as fornecidas no site da Sociedade Brasileira de Genética Médi-
ca (http://www.sbgm.org.br/ orientacoes.asp). 
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CONCLUSÃO 
 

Em torno de 25% dos casos de TEA, uma etiologia específica 
pode ser identificada. A definição da etiologia dos TEA ainda está 
longe de ser uma realidade para a maioria da população brasileira 
usuária do Sistema Único de Saúde. Apenas recentemente políticas 
públicas estão sendo adotadas para que no SUS essa avaliação seja 
garantida. Com tais medidas será possível orientar melhor as famílias 
quanto ao risco de terem filhos com TEA ou, em situações mais deli-
cadas, tendo ocorrido o diagnóstico de TEA num membro da família, 
quanto à probabilidade de esse evento repetir.  
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Nas últimas décadas, estudos epidemiológicos vêm apontando a 
crescente prevalência de TEA. O debate sobre as causas desse aumen-
to é atual e tido, principalmente, pela maior clareza em relação aos 
critérios diagnósticos. Em 1988, no Canada4, estimou-se em 10 em 
cada 10.000 a ocorrência de autismo na população, enquanto nos 
EUA, utilizando-se os mesmos critérios, encontrou-se a ocorrência de 
quatro em cada 10.000. Em 2000, esses números chegaram a preva-
lências em torno de 60-70 por 10.0005. O estudo de todo o grupo de 
TEA36 indicou a prevalência de 7,1 em cada 10.000 para autismo típi-
co, e 20 por 10.000 para outros tipos de TEA. Os autores comentam 
que idade da criança, os critérios diagnósticos e o país onde a estima-
tiva foi realizada são fatores que influenciam a variação na estimativa 
da prevalência.  

O aumento da incidência de TEA e a pesquisa com os fatores 
genéticos e ambientais desembocaram em grandes polêmicas na área 
da saúde pública, relacionando a vacina antirrubéolica (vacina tríplice 
MMR – sarampo, caxumba e rubéola) à etiologia do autismo. Nos 
anos 1970 houve aumento na incidência de TEA, nos Estados Unidos, 
após a introdução da vacina, porém os estudos epidemiológicos na 
Europa não indicaram qualquer associação entre a vacina tríplice e 
TEA. Na Inglaterra33 se descreveu essa possível associação a partir da 
observação de 12 crianças que desenvolveram um “transtorno regres-
sivo”; em oito delas os pais associavam o início da sintomatologia à 
vacina. Essa associação também foi encontrada em Londres, em cri-
anças nascidas entre 1979 e 1998, onde os pais também atribuíram a 
vacina ao autismo dos filhos, proporção que parece ter aumentado a 
partir de agosto de 199722. Outra investigação40 mostrou que os pais 
que acreditavam que a vacina havia prejudicado seus filhos represen-
tavam um perfil socioeducacional diverso da população geral, conclu-
indo, dessa forma, de que há necessidade de melhorar a comunicação 
entre médicos, trabalhadores da saúde pública, pais e pacientes. 

São muitos os fatores que podem contribuir para que o indivíduo 
venha a desenvolver um quadro de TEA no período pré-natal: infec-
ções pré-natais e virais 20, uso de álcool e/ou drogas, intoxicação por 
metal12,34; o uso de medicamentos anticonvulsivantes pela gestante, 
como o ácido valproico, tem sido descrito por diversos autores como 
possível agente associado aos TEA e a outros transtornos do desen-
volvimento3,16,17,23.  

O uso da talidomida durante a gestação foi apontado32. Os pacientes 
apresentavam diferentes graus de comprometimento intelectual, indi-
cando que haveria uma associação entre o uso da talidomida na gestação 
e o TEA na criança, muito mais no que se refere à deficiência intelectual.  



34 

A exposição a drogas ilícitas na vida pré-natal também é um fa-
tor de risco para TEA. A análise de uma amostra de 70 crianças que 
foram expostas à cocaína, ao álcool e a opioides na vida intrauterina 
constatou 11% de crianças que apresentavam os critérios diagnósticos 
para autismo7. Observa-se que o uso de álcool durante a gestação está 
associado com alta incidência de abortos, descolamento da placenta, 
hipertonia uterina e parto prematuro27. Os efeitos nocivos sobre o 
desenvolvimento fetal são descritos por diversos autores no que se 
refere a danos causados ao sistema nervoso e às primeiras estruturas 
embrionárias. Incluem-se retardo no crescimento, malformações con-
gênitas e alterações craniofaciais. Tais defeitos resultam na síndrome 
fetal alcoólica (SAF). Um estudo9 foi realizado em Ribeirão Preto 
(SP), com 150 puérperas divididas entre consumidoras e não consu-
midoras de álcool. Observou-se redução média de 109 gramas no peso 
de recém-nascidos de mães que consumiram álcool. A média do perí-
metro cefálico nos filhos de mães consumidoras de álcool foi menor 
do que o dos filhos das não consumidoras. Fetos do sexo feminino são 
aparentemente mais suscetíveis aos efeitos do álcool, conforme a re-
dução acentuada de peso observada (186 gramas). Distúrbios no ciclo 
celular durante o processo do desenvolvimento embrionário é um dos 
mecanismos patogênicos que parecem ocorrer nas gestantes alcoólicas1.  

Já o risco de fetos expostos ao álcool virem a desenvolver sinto-
mas de TEA é assunto polêmico. A controvérsia iniciou em 199226 
com a comparação entre seis crianças com SAF e comportamentos 
autistas e oito crianças apenas com SAF em estudo que concluiu que 
as crianças com SAF também podem ser autistas. As crianças com 
SAF apresentam retardo de crescimento e maior número de anomalias, 
incluindo retardo mental mais severo que as crianças com SAF não 
autistas. Nesse estudo, não foi possível avaliar se a quantidade de 
ingestão de álcool materna foi determinante para os casos de crianças 
com SAF autistas. Vale destacar que o autor não afirma que a etiolo-
gia do autismo observado nas seis crianças com SAF e autismo tenha 
sido a exposição pré-natal ao álcool, mas esse dado deve servir de 
alerta para que as crianças diagnosticadas com SAF sejam avaliadas 
quanto à possibilidade de comorbidade com autismo. O oposto tam-
bém deve ocorrer, ou seja, crianças diagnosticadas com autismo de-
vem ser investigadas quanto à exposição ao álcool in utero, e possí-
veis características para a SAF10,11,26. 

Os seis casos citados anteriormente foram selecionados de um 
banco de dados com 326 crianças identificadas com SAF, alterações 
do desenvolvimento associados ao álcool (ARBD) ou efeitos fetais do 
álcool (EFA), sendo quatro meninos e duas meninas, e tiveram o di-
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agnóstico de SAF e autismo. Esse dado representa uma alta incidência 
de 1:54 de crianças com SAF e autismo (33% meninas e 67% meni-
nos), numa proporção de dois meninos para cada menina26.  

Outro estudo26 referente à investigação de comportamentos autis-
tas na descendência de mães que abusaram de álcool e outras drogas na 
gestação relatou três casos (dois meninos e uma menina) diagnosticados 
com EFA ou ARBD e com quadro clínico de autismo. Esse relato, além 
de indicar uma possível correlação entre SAF e autismo, reafirma a 
proporção encontrada de dois meninos afetados para cada menina. Ob-
serva-se que essa manifestação do autismo infantil acometendo mais 
meninos que meninas já é relatada pela literatura existente sobre Trans-
tornos Invasivos do Desenvolvimento. 

É oportuno informar que o retardo mental, a hiperatividade, a im-
pulsividade, a labilidade emocional, os medos anormais, o comporta-
mento ego-centrado, o desejo para uniformidade e as estereotipias são 
sinais e sintomas comumente observados nas populações diagnosticadas 
com SAF (ou outras manifestações da exposição pré-natal ao álcool). 
Porém, os grupos investigados de indivíduos autistas possuíam retardo 
mental mais grave (QI = 35-50), prejuízos mais evidentes na comunica-
ção verbal e não verbal e desordens em interação social recíproca, e 
esses sintomas não foram relatados em crianças com SAF ou EFA11. 

Um estudo comparou 29 crianças com autismo, 33 crianças com 
TID-SOE e 29 crianças com SAF e concluiu que dificuldades em 
interação social, compartilhamento de afeto e utilização de comunica-
ção não verbal foram comuns em crianças com autismo e TID-SOE, 
mas raras em crianças com SAF. Contudo, o comportamento social 
inadequado e a dificuldade de lidar com semelhantes foram comuns a 
ambos os grupos. Para se analisarem esses dois últimos sinais, deve-se 
considerar que a interação social é um sintoma para o autismo, mas 
um subproduto em função de outras desordens para a FAS2.  

Por último, as crianças com desordens devidas à exposição pré-
natal ao álcool são apontadas pela literatura como sociáveis e indis-
criminadamente amigáveis, diferentemente das crianças autistas, que 
são caracterizadas como pertencentes a um grupo com prejuízo sem 
igual no campo da interação social2,15,26. 

Fombonne 10, considerado um dos grandes nomes das pesquisas 
realizadas sobre os TGD, manifestou-se em uma carta ao editor e con-
testou que a exposição ao álcool durante a gestação fosse um fator de 
risco para a manifestação de condição do espectro do autismo. O autor 
enfatizou que os sintomas do autismo não são tipicamente encontrados 
em crianças com SAF. Destacou que algumas investigações têm re-
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portado desordens autistas em amostras de crianças com SAF. Contu-
do, esses casos representam 2% das amostras inteiras de crianças com 
SAF ou ARBD. Embora essa taxa possa parecer significativa, não é 
possível avaliar só com esses casos se existe uma associação verdadei-
ra entre autismo e SAF. O autor destaca, ainda, que as crianças com 
SAF apresentam características físicas específicas: baixo peso ao nas-
cimento, microcefalia, baixa estatura e defeitos cardíacos, e nenhuma 
dessas características, ou outras características da SAF, são encontra-
das em crianças com autismo. É, então, discutível a associação entre 
exposição pré-natal ao álcool e autismo, contrariando estudos realizados 
anteriormente que apontavam a associação entre esses dois fatores. 

Malformações congênitas oriundas de erros na formação embrio-
nária, tais como anomalias oftalmológicas, nos nervos cranianos e mal-
formação do ouvido interno e externo, podem estar associadas aos TEA. 
Autores procuraram associação entre agentes teratogênicos, como a 
talidomida e o misopostrol, e casos de TEA e malformações congênitas 
decorrentes de tais fatores. Dentre as malformações congênitas desse se 
destacaram a sequência de Moebius, a síndrome CHARGE e a síndrome 
de Goldenhar. Mesmo considerando os pacientes que apresentavam a 
síndrome do autismo em sua totalidade, o número de indivíduos com 
autismo associado a teratogênicos, como a talidomida, e às síndromes 
CHARGE e de Goldenhar e a seqüência de Moebius foi significativo24.  

Diversos estudos vêm apontando fatores genéticos e ambientais, 
incluindo situações do ambiente social, que podem estar associados aos 
TEA; portanto, um quadro multifatorial, com muitos fatores de risco 
cuja interação produz o fenótipo que caracteriza o transtorno19,31.  

A exposição à poluição e outros tipos de contaminação por subs-
tâncias tóxicas, como o chumbo, que também são descritos como 
agentes ambientais que influenciam o desenvolvimento fetal e são 
causadores do estresse oxidativo, são encontrados nas prevalências de 
TEA12,35. 

A estação do ano em que a criança nasce também pode ser um 
fator importante relacionado ao diagnóstico de TEA. Uma amostra de 
328 crianças com autismo infantil e outros diagnósticos, nascidas 
entre 1945 e 1980, foram comparadas a grupo-controle composto de 
crianças nascidas no mesmo período. Em algumas partes dos períodos 
analisados (1951-1956; 1963-1968; 1975-1980), houve grande núme-
ro de meninos com autismo infantil nascidos em março, e quatro me-
ninos com fenótipo autista no mesmo período25. 

Um amplo estudo13 engloba fatores pré-natais, perinatais e neo-
natais no autismo, transtornos globais do desenvolvimento sem outra 
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especificação e população geral, com total de 74 participantes (66 do 
sexo masculino e oito do sexo feminino). No grupo com autismo hou-
ve maior incidência de sangramento uterino, porém menor incidência 
de sangramento vaginal e uso de contraceptivos por parte das mães 
desses indivíduos comparados à população geral. No grupo composto 
por indivíduos com transtornos globais do desenvolvimento sem outra 
especificação a incidência de hiperbilirrubinemia foi maior em relação 
à população geral. 

O avanço da idade materna e paterna está particularmente asso-
ciado ao aumento de risco de autismo para a descendência6,8,29. 

Utilizando o Maternal Perinatal Scale (MPS) para investigar a 
associação entre fatores perinatais e autismo infantil, encontrou-se, 
entre os dez fatores indicados pela escala, diferenças significativas 
para idade gestacional, estresse pré-natal e morfologia materna, que 
pode ser alterada em infecções virais37. 

Outro estudo18 buscou a associação de fatores perinatais, históri-
co psiquiátrico dos pais e estado socioeconômico com autismo. Crian-
ças cujos pais apresentavam desordens afetivas e esquizofrenia apre-
sentavam maior risco para TEA; não foi encontrada relação entre o 
estado socioeconômico e o aumento da incidência de autismo. Em 
relação à gestação e aos fatores perinatais, pontuação baixa no boletim 
Apgar nos primeiros cinco minutos (com ponto inferior ou igual a 7), 
baixo peso ao nascer (menor ou igual a 2.500 gramas), idade gestacio-
nal inferior a 35 semanas e bebês pequenos para a idade gestacional 
foram associados a aumento de risco para autismo. 

A idade gestacional, o peso ao nascer e fatores de risco para au-
tismo e para outros transtornos do desenvolvimento foi estudada em 
crianças nascidas em Atlanta, Geórgia, entre 1981 e 199330. Os resul-
tados dessa pesquisa mostraram que baixo peso ao nascimento associ-
ado ao risco para autismo foi maior em meninas do que em meninos; a 
comorbidade de autismo e baixo peso ao nascimento também foi mai-
or comparado àqueles que possuíam apenas o diagnóstico de autismo, 
sem outros tipos de transtorno de desenvolvimento. A idade gestacio-
nal foi associada ao dobro de aumento de risco para o autismo em 
nascimentos pré-termo (menos de 33 semanas de gestação), quintupli-
cado para meninas nascidas prematuramente. Os autores chamam a 
atenção para a importância das diferenças de gênero no que se refere à 
sobrevivência dos nascituros: frequentemente, o número de mortes de 
crianças é maior no sexo masculino do que no feminino, o que pode 
justificar a diferença no fator de risco para autismo entre os gêneros, 
quando o gênero mais prevalente é o feminino. 
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A prematuridade dos recém-nascidos tem sido descrita como um 
dos fatores de risco para muitos problemas de desenvolvimento infan-
til, entre eles o autismo14,21.  

O nível de exposição fetal à testosterona também é um fator de 
risco para os TEA39. Duas mil e novecentas gestantes, com idade ges-
tacional de 18 semanas, foram recrutadas no período de 1989 a 1991, 
divididas entre grupo de investigação (1.415 gestantes) e grupo regu-
lar (1.419 gestantes). No grupo de investigação foi coletado sangue do 
cordão umbilical (com mistura do sangue arterial e venoso) em 870 
parturientes, e as crianças receberam testes ao longo do tempo. Aos 10 
anos, 78 meninas foram avaliadas conforme a linguagem verbal, com 
a aplicação do Peabody Picture Vocabulary Test-Revised (PPVT-R), e 
a linguagem não verbal, com a aplicação das Raven´s Colored Pro-

gressive Matrices (RCPMs); verificou-se também o nível de testoste-
rona pelo free androgen index (FAI). Correlações positivas entre o 
nível de exposição à testosterona e dificuldades na linguagem pragmá-
tica em meninas foram encontradas, podendo, dessa forma, relacioná-
las à teoria do cérebro extremamente masculino no autismo38.  

 
CONCLUSÃO 
 

Somam-se as evidências de que a exposição fetal a fatores quí-
micos, físicos e biológicos podem provocar danos em regiões cere-
brais, as quais, no desenvolvimento posterior das crianças, se tradu-
zem em alterações comportamentais dentro das manifestações do es-
pectro do autismo. Até o momento, estima-se em 5% a contribuição 
desses fatores na etiologia do autismo. Esse número se refere aos ca-
sos em que o fator ambiental é o principal fator causal. No entanto, 
esses fatores devem contribuir, em maior ou menor intensidade, no 
desenvolvimento da maioria dos TEA. Tal maioria representa o mode-
lo multifatorial que presentemente explicaria 80% dos casos.  
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Indícios de que pessoas com TEA apresentam alterações neurobio-
lógicas e, desse modo, seu funcionamento cognitivo e comportamental é 
afetado levaram a diversos estudos sobre a avaliação das funções cogni-
tivas que investigaram o processamento de informações e suas manifes-
tações. Há relatos sobre alterações de inteligência, sendo que grande 
parcela dessa população apresenta deficiência intelectual, e outra apre-
senta oscilações quando consideradas as habilidades de raciocínio espe-
cíficas6,13,25,31,52,55,56. Os estudos mais recentes apontam para aumento 
nos índices de QI (quociente de inteligência) no decorrer da vida, prin-
cipalmente da idade pré-escolar para a escolar, em autistas de alto fun-
cionamento. Ganhos menores são observados naquelas pessoas com 
deficiência intelectual, e os dados se mostram mais estáveis entre ado-
lescência e vida adulta, sem alterações significativas nesse período do 
desenvolvimento31. 

Ao analisarem o desempenho de sujeitos com e sem autismo, pare-
ados pelo índice total de QI segundo a Wechsler Intelligence Scale for 

Children – WISC-III60, Hapée e Frith12 encontraram diferenças significa-
tivas em alguns subtestes, mas não em outros. O grupo de crianças autis-
tas apresentou desempenho superior na prova de cubos (que envolve 
habilidade de visuoconstrução, de analisar e integrar informações visuais 
para formar o todo), mas inferior ao grupo-controle na prova de compre-
ensão (que envolve uma série de situações e resoluções de problemas 
sociais) e códigos (com automatização motora para sua execução gráfica). 

Duarte et al.14 analisaram os dados do mesmo teste WISC-III61, em 
sua versão brasileira, em uma amostra de sujeitos com TEA. Participaram 
30 sujeitos de 6 a 16 anos. Quando todos foram considerados como um 
grupo único, apenas o QI de execução se enquadrou na média esperada, e 
os QIs verbal e total ficaram abaixo da média; o melhor desempenho foi 
na prova de cubos e o pior, na compreensão, o que corrobora o estudo 
descrito anteriormente. Quando as análises foram feitas separando-se três 
grupos de acordo com o diagnóstico, o grupo com síndrome de Asperger 
atingiu pontuação média nas escalas verbal e total, e superior à média na 
escala executiva, diferindo dos grupos com Autismo Infantil (AI) e com 
Transtornos Globais do Desenvolvimento sem Outra Especificação 
(TGDSOE), que se enquadraram abaixo da média em todas as pontua-
ções. Desse modo, os estudos que envolvem avaliação de inteligência ou 
qualquer outra habilidade devem considerar as diferenças em relação aos 
subtipos de TEA, pois a compreensão do funcionamento cognitivo inter-
fere diretamente no planejamento de intervenções eficazes. 

Outros autores discutem a importância da avaliação de inteligência 
em pessoas com TEA, sendo que, inicialmente, deve ser considerado o 
propósito dessa avaliação. Esses testes podem fazer parte de uma bateria 
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neuropsicológica com fins diagnósticos, podem ser aplicados para se 
agregar a uma avaliação pedagógica que vise a observar potencialidades 
/ fraquezas e a definir programas educacionais individualizados, para 
auxiliar na definição do tipo de intervenção, para mensurar avanços pré e 
pós-intervenção ou para especular características que auxiliem a pensar 
no prognóstico, pois já é conhecido que os níveis de comportamento 
adaptativo estão relacionados aos índices de inteligência, na maioria dos 
casos30.  

De acordo com a American Psychiatric Association (APA)2, a 
comunicação, especialmente em linguagem expressiva e receptiva, é 
uma habilidade comprometida nas pessoas com TEA, e faz parte dos 
critérios diagnósticos. A linguagem representa uma característica fun-
damental nos quadros do espectro do autismo, independentemente do 
pressuposto teórico utilizado17. As alterações de linguagem podem vari-
ar de acordo com o grau de severidade do quadro clínico, e é de grande 
importância para o prognóstico. Portanto, as pesquisas que têm como 
objetivo caracterizar e compreender a comunicação desses sujeitos são 
muito importantes. 

Perissinoto44 ressalta que, apesar de a criança com desenvolvimen-
to típico não falar durante o primeiro ano de vida, sua interação com os 
outros é essencial para o desenvolvimento da linguagem, e o surgimento 
da linguagem marca o desenvolvimento cognitivo e social da infância. 
Por esse motivo, torna-se importante considerar as relações entre lin-
guagem e interação social na fase pré-linguística e ao longo do processo 
linguístico. 

A linguagem verbal de crianças com TEA pode apresentar algu-
mas alterações, como a escolha de palavras pouco usuais, inversão pro-
nominal, ecolalia, discurso incoerente, alteração de prosódia, falta de 
resposta a questionamentos8,47. A compreensão e a pragmática estão 
sempre afetadas, sendo que sujeitos com essa condição apresentam 
também alteração da comunicação não verbal e alteração das capacida-
des sociais62. 

As crianças que se enquadram no espectro do autismo apresentam 
dificuldade em compreender seu próprio estado mental, assim como o 
dos outros, lembrando que apresentam dificuldade nas interações sociais 
que envolvem atribuir estados mentais aos outros. Portanto, apresentam 
alteração na capacidade de metarrepresentação45. Essas crianças apre-
sentam, assim, grande dificuldade em construir um discurso durante um 
diálogo, uma vez que não conseguem se colocar a partir do ponto de 
vista do outro, o que faz parte do diálogo. Apresentam dificuldade espe-
cífica no mecanismo cognitivo necessário para representar estados men-
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tais, e manifestam, como consequência, dificuldades nos padrões de 
interação social, habilidade que é pré-requisito para o desenvolvimento 
do jogo simbólico, criatividade, originalidade e pragmática, ou seja, 
esses padrões podem estar alterados nesses sujeitos1. 

Pastorello42 estudou aspectos do desenvolvimento da linguagem 
na síndrome de Asperger, e observou que crianças com essa síndrome 
apresentam bom desenvolvimento da linguagem em seus aspectos for-
mais (elementos fonológicos e sintáticos), independentemente da época 
de início do desenvolvimento da linguagem verbal, e apresentam fala 
pedante durante toda a vida. 

Perissinoto43 descreveu alterações de linguagem presentes nos 
TEA, ressaltando alguns aspectos notados por pais dessas crianças e por 
profissionais que trabalham na área, como atrasos ou alterações no 
comportamento inicial de linguagem, dentre os quais a falta de resposta 
a estímulos verbais e não verbais é o primeiro sinal a chamar a atenção 
e, a partir dele, chega-se a levantar a hipótese inicial de prejuízo da 
audição. A autora refere que os pais dessas crianças descrevem anorma-
lidades de forma e conteúdo do discurso, desde a ausência de verbaliza-
ção e mímica, até o uso estereotipado da fala, ecolalia, repetição cons-
tante de assuntos, desrespeito a padrões melódicos de fala, dentre outros 
sinais de inadequação à comunicação. Há inabilidade em iniciar ou 
manter situações de diálogo, mesmo naquelas crianças em que se obser-
va a fala estruturada. 

Segundo Fernandes16, o indivíduo com TEA apresenta dificuldade 
em interação recíproca, em que a linguagem depende de atenção a pistas 
de atitudes e emoções próprias e do outro. Para Sigman e Capps54, há 
inadequação do indivíduo com TEA no contexto em que a comunicação 
acontece, desrespeito para com o interlocutor, falhas na estrutura do dis-
curso e redução das funções de comunicação. Essas pessoas apresentam 
inabilidade em antecipar o que o ouvinte quer ouvir, e raramente assu-
mem o papel de iniciador ou propositor de tema comum de interesse44. 

Seguindo o raciocínio da importância do contexto na comunica-
ção, falhas na integração de pistas dos contextos e na habilidade de criar 
suposições das experiências se manifestam nos desvios pragmáticos do 
sujeito com TEA. Questões referentes à funcionalidade da linguagem se 
fundem às questões cognitivas e de interação social, especialmente se 
analisadas sob os pontos de vista propostos por falhas nas habilidades 
de detecção do olhar, metarrepresentação, coerência central e teoria da 
mente. A inabilidade da pessoa com TEA em integrar informações com 
contexto e significado pode gerar referências fragmentadas ou parciais 
das pistas de comunicação44. Cabe ao interlocutor papel importante na 
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relação entre os processos e produtos da linguagem dos TEA, ao identi-
ficar e salientar pistas de informação e buscar sua coesão em um deter-
minado contexto. Esse papel facilitador e de suporte no desenvolvimen-
to de habilidades permite ajustes na compreensão do mundo físico e 
social por parte da criança com TEA44.  

A noção de espectro do autismo inclui grande variedade de mani-
festações, como os conceitos de síndrome de Asperger e de autismo de 
alto funcionamento, quadros em que o distúrbio não envolve grandes 
prejuízos em algumas das áreas analisadas. O espectro do autismo 
permite que se pense em cada indivíduo em termos de sua posição em 
um gráfico, em que em um dos eixos estão os interesses e relaciona-
mentos sociais e, no outro, a comunicação verbal. Uma criança autista 
típica estaria em algum ponto determinado por graves prejuízos em 
ambos os eixos, e uma criança com síndrome de Asperger estaria em 
algum ponto determinado por um grave prejuízo no eixo referente aos 
interesses e relacionamentos sociais e desenvolvimento relativamente 
bom na comunicação verbal (fala), o que não elimina grandes dificulda-
des no uso funcional da comunicação verbal17. 

Portanto, os prejuízos afetam os diversos componentes da lingua-
gem que compreendem aspectos da fonologia, sintática, lexical, semân-
tica e pragmática, com graus variados de comprometimento12,58. De 
acordo com Velloso58, tais alterações de linguagem podem variar, con-
siderando-se o grau de severidade do quadro clínico da pessoa acometi-
da, e possuem grande relevância ao se considerar o prognóstico. Atenta 
também para o fato de a avaliação de linguagem nos TEA envolver 
diversos aspectos, levando em conta as habilidades de compreensão e 
expressão do sujeito como um todo, antes de considerar somente a fala 
como fator essencial.  

No que se refere às funções executivas, que envolvem a capacida-
de de planejamento, inibição do comportamento, levantamento de hipó-
teses, tomada de decisão, ação com propósito, memória de trabalho, 
autopercepção e flexibilidade do pensamento, diversos estudos indicam 
alterações significativas. Pode-se dizer que há um comprometimento-
chave relacionado a um conjunto de habilidades cognitivas mais sofisti-
cadas que são subjacentes ao comportamento planejado e orientado, 
causando, assim, uma série de dificuldades presentes nos TEA3,34,38. De 
modo geral, essas pessoas demonstram falta de regulação da atenção 
voluntária, não inibem comportamentos com facilidade e não os direci-
onam ao objetivo proposto na tarefa, apresentam muita dificuldade em 
planejamento da ação e falta de iniciação da resposta voluntária, além 
da dificuldade em flexibilidade cognitiva constatada em diversos testes 
formais e na vida cotidiana12,15. 
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Em relação às habilidades atencionais, as oscilações também estão 
presentes10,33,26 e há um padrão irregular de acordo com os componentes 
atencionais envolvidos nas tarefas. São muito comuns os relatos dos 
pais sobre a boa capacidade de prestar atenção de seus filhos, pois con-
seguem manter-se por horas fazendo a mesma atividade, observando 
objetos ou engajados em rituais, sem perceber que essa aparente habili-
dade os priva de absorver uma série de outros estímulos do ambiente. 
As contingências motivacionais interferem diretamente no desempenho 
dessas pessoas, sendo que a atenção sustentada pode mostrar-se preser-
vada para atividades de seu interesse, mas não para as demais. Muito se 
discute a respeito da Teoria da Coerência Central, que aborda a dificul-
dade em organizar a informação dentro de um contexto, em que o es-
sencial não é captado, o que resulta na perda do significado global; 
pessoas com TEA tendem a demonstrar preferência pelo detalhamento e 
direcionar o foco na parte em detrimento do processo global24,35. 

De modo geral, pessoas com TEA se orientam para estímulos no-
vos mais vagarosamente do que o esperado, e estudos mostram déficits 
para atenção direcionada aos estímulos externos, o que interfere tam-
bém nas relações sociais, pois não discriminam estímulos importantes 
na relação social. Além disso, apresentam dificuldade em relação à 
atenção alternada quando precisam tomar decisões rapidamente12,57; a 
dificuldade em atenção alternada e para retomar o foco perdura por toda 
a vida, independentemente da idade. No que diz respeito à atenção sele-
tiva, é comum que pessoas com TEA não selecionem os fatores mais 
relevantes no momento. Alguns autores afirmam que a habilidade aten-
cional exigida nas situações cotidianas (como em sala de aula, por 
exemplo) pode não ser identificada em testes isolados de atenção devido 
ao controle do ambiente, ausência de estímulos distratores naturais e 
aplicação um para um12.  

Orsati et al.40 relatam alterações atencionais e de funções executi-
vas, observadas a partir de tarefas computadorizadas desenvolvidas pela 
equipe para este estudo, analisando os dados dos movimentos oculares 
de crianças autistas em Tarefa de Sacada Preditiva (olhar alternadamen-
te para dois pontos de fixação, em 28 telas) e na Tarefa de Antissacada 
(realizar uma sacada na direção oposta ao ponto de fixação, em 30 te-
las). Os resultados descrevem que os autistas apresentam maior dificul-
dade com a inibição de comportamentos, regulação da atenção voluntá-
ria, planejamento para atingir um objetivo e volição, que diz respeito à 
iniciação da resposta, sendo que uma das medidas de análise foi o tem-
po de reação nas tarefas.  

No que se refere à memória, muitos autores a descrevem como 
uma habilidade complexa que engloba vários subdomínios e apresenta 
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relação direta com processos básicos de aprendizagem. Quando consi-
deramos os indivíduos com TEA, os estudos não são unânimes e apre-
sentam mais discrepâncias quando comparamos com outras habilidades, 
como atenção e funções executivas, por exemplo, que demonstram 
déficits muito claros e incontestáveis, mas alguns apontam para altera-
ções mais sutis23,28. É importante ressaltar que possíveis déficits em 
relação à memória não justificam o quadro, mas influenciam no proces-
so de aprendizagem.  

Jones et al.28 discutem que a maioria dos estudos que visou a 
avaliar essa habilidade foi realizada com pessoas com o diagnóstico de 
síndrome de Asperger e autismo de alto funcionamento, pois acredi-
tam que haja diferenças quanto ao funcionamento cognitivo quando 
fazem essa separação, mas ainda há muitas divergências em relação a 
esses conceitos. Outro fator que faz com que os estudos se direcionem 
a esses grupos é que a aplicação de testes mais complexos exige um 
funcionamento cognitivo minimamente preservado por parte do parti-
cipante, para que possa responder adequadamente às instruções e os 
resultados não serem alterados por questões básicas durante a aplica-
ção.  

Quando a literatura se refere às oscilações quanto às habilidades 
de memória, também considera os estudos em que os sujeitos com 
TEA apresentam desempenho superior aos sujeitos-controle em de-
terminadas provas, como ocorre em algumas tarefas de memória de 
trabalho. Há relatos de que o desempenho se mantém na média ou 
acima da média em tarefas de repetição de dígitos, tanto comparados 
às normas dos testes quanto nos estudos com comparação de grupos. 
No entanto, enquanto alguns descrevem que os processamentos rela-
cionados à alça fonológica (um dos subcomponentes da memória de 
trabalho) se mostram intactos, e indivíduos com alto funcionamento 
parecem utilizar isso como estratégia compensatória de outros com-
prometimentos9, outros relatam déficits em relação à memória de tra-
balho, inclusive na alça fonológica15,57, e tal incompatibilidade dos 
resultados também é observada quanto às oscilações referentes ao 
esboço visuoespacial. O desenvolvimento de tal habilidade não per-
manece em crescimento como nos controles e, geralmente, as maiores 
diferenças são notadas na adolescência e na vida adulta. Durante as 
tarefas, quando a complexidade aumenta e envolve habilidades execu-
tivas que se relacionariam com o executivo central no modelo de me-
mória de trabalho, o desempenho sofre alterações. De modo geral, 
melhores resultados são descritos quando precisam manter a informa-
ção mais simples, mas resultados pobres são descritos quando os tes-
tes envolvem a manipulação de conteúdos mais complexos9,12,15,57.  
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Em tarefas de memória explícita de longo prazo, os indivíduos 
com TEA demonstram melhor reconhecimento de imagens de objetos 
estáticos (prédios, por exemplo), formas geométricas e símbolos, 
quando comparados com pessoas com desenvolvimento típico. Sendo 
assim, o desempenho é bom quando a atenção é direcionada às carac-
terísticas físicas dos objetos, e não às semânticas. Por outro lado, pos-
suem mais dificuldade em tarefas que envolvem reconhecimento de 
faces, por exemplo, misturadas com estímulos neutros, os quais reco-
nhecem adequadamente. Os autistas com maior comprometimento, 
geralmente, não são citados nas publicações sobre avaliação de memó-
ria, e somente alguns estudos com os que eram verbais foram descri-
tos, mas, ainda assim, a avaliação foi realizada a partir de tarefas com 
baixo grau de complexidade, como, por exemplo, a tarefa de repetição 
de dígitos.  

Ao contrário da memória, as descrições relacionadas às alterações 
no processamento sensorial e na habilidade de imitação são convergen-
tes e apontam para déficits mais claros e definidos33,36. Há consenso de 
que o processamento sensorial é atípico, tanto o visual, o auditivo, quan-
to o tátil: apresentam hipersensibilidade aos estímulos auditivos, fre-
quentemente cobrem os ouvidos quando expostos a determinados sons, 
têm medo de sons altos, entre outros. Há descrições de intolerância 
acentuada para determinados estímulos táteis (cortar as unhas, vestir 
determinados tipos de roupa, tocar massinhas, tintas etc.), bem como 
ingerir determinados alimentos apenas pela textura ou temperatura. 
Entretanto, há a fascinação por determinados estímulos, como luzes, 
espelhos e sombras, bem como comportamentos que não são funcionais, 
tais como observar objetos de ângulos diferentes e alinhar objetos29. 
Além disso, há um padrão irregular de processamento visual, sendo que 
apresentam melhor desempenho em testes específicos de discriminação 
visual de estímulos isolados do que grupos-controle, mas o desempenho 
diminui quando precisam manipular e integrar muitos estímulos. Esses 
fatores são importante quando pensamos que a relação com o mundo é 
diretamente dependente do processamento sensorial. 

Estudos com movimentos oculares também detectam padrões alte-
rados de rastreamento e percepção de diversos estímulos12. Consideran-
do-se a literatura sobre o processamento visual de faces, que é conside-
rado um sistema integrado a fim de analisar as inúmeras informações 
captadas em questão de milissegundos (tais como gênero, identidade e 
humor, por exemplo), o estudo de Krebs et al.32 investigou se autistas 
utilizariam sistemas independentes para o processamento de expressões 
faciais e de identidade. O grupo experimental com 24 crianças entre 9 e 
15 anos foi pareado pela idade e por QI com um grupo de pessoas com 
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desenvolvimento típico. Foram apresentadas oito fotos distintas em 
preto e branco de dois homens, sendo que cada um representou duas 
expressões felizes e duas expressões tristes. As crianças precisavam 
emitir as respostas por meio do toque em um dos botões determinados. 
Os resultados indicaram que, para o grupo com autismo, o processa-
mento das expressões emocionais foi dissociado do processamento de 
identidade facial; os autores discutem que há tendência a olhar mais 
para a parte inferior do rosto, o que engloba o nariz e a boca, e não para 
os olhos a fim de extrair significado, o que pode tentar justificar essa 
dissociação. Os dois grupos não diferem quanto ao tempo de reação 
para o reconhecimento das identidades nas fotos, mas os autistas foram 
significativamente mais lentos do que os controles em relação ao reco-
nhecimento de emoções. 

As habilidades visuoespaciais têm se mostrado como área de po-
tencialidade nos TEA. Crianças de alto funcionamento, em geral, de-
monstram maior precisão em tarefas de aprendizagem com mapas, com 
melhor recordação das pistas e tempo de latência inferior aos controles. 
Apresentam boa discriminação, detecção e memorização para estímulos 
visuais simples, mas, por outro lado, a habilidade para integrar tais in-
formações em um contexto mais amplo é prejudicada, o que novamente 
leva a pensar na teoria da coerência central. Há uma diferença nítida 
entre o processamento pontual e localizado versus um processamento 
global, como as tarefas de categorização, que são mais prejudicadas29. 

Quanto aos aspectos motores, há relatos de alterações das habili-
dades motoras globais e finas, que contemplam alterações de marcha, 
agilidade, equilíbrio, coordenação bilateral, hipotonia, alteração de pos-
tura, déficits no planejamento motor e em habilidades de escrita, além 
de alterações em tarefas de planejamento, execução e persistência moto-
ra (por exemplo, andar de bicicleta)12,63. Os prejuízos referentes às habi-
lidades acadêmicas indicam desempenho mais pobre quando a avalia-
ção envolve habilidade de compreensão e interpretação de texto, princi-
palmente quando não se referem a uma interpretação literal do conteú-
do. As possíveis alterações de escrita se relacionam a: habilidade visu-
omotora, formulação de sentenças, alinhamento e organização das idei-
as em textos longos. Em contrapartida, o desempenho se mostra preser-
vado quando envolve tarefas de leitura mecânica (há casos de hiperle-
xia, mas a compreensão nem sempre é compatível com a habilidade de 
leitura), de soletrar, ou tarefas computacionais12. 

Em relação ao desenvolvimento de comportamentos sociais, é co-
nhecido que, desde muito cedo, bebês saudáveis já apresentam uma 
série deles, o que os auxilia na vida com seus pares. Gamliel e Yirmi-
ya21 citam estudos em que se observou o reconhecimento do rosto da 
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mãe após uma semana de vida e a capacidade de fazer esse reconheci-
mento por meio de fotos por volta dos 3 meses, por exemplo. Outra 
habilidade importante nesse contexto, e fundamental no processo de 
aprendizagem, é a capacidade de imitação, sendo que com apenas al-
guns dias de vida os bebês já são capazes de fazer imitação dos movi-
mentos da face de um adulto, como projetar a língua para fora33.  

As pesquisas sobre comportamentos sociais nas primeiras fases da 
vida envolvem duas linhas de pesquisa: estudos retrospectivos em que 
os pais são a fonte de informações por meio de entrevistas e de vídeos 
dos anos anteriores, e estudos longitudinais, em que crianças considera-
das de risco para o desenvolvimento de TEA são acompanhadas ao 
longo de seu desenvolvimento, geralmente até os 3 anos de idade, 
quando o diagnóstico já pode ser confirmado ou descartado. Nos TEA, 
os comportamentos sociais diferem qualitativamente dos de pessoas 
com desenvolvimento típico. Estudos com crianças autistas indicam 
uma série de alterações nas habilidades sociais, com prejuízos em per-
cepção de faces e alterações no padrão de rastreamento visual32,39. Em 
1996, Happé e Frith23 descreveram que há três áreas muito importantes 
no desenvolvimento do bebê que estão intimamente ligadas à interação 
social e que se mostram alteradas no autismo e influenciam o relacio-
namento com os pares no futuro: relacionamento interpessoal, atenção 
compartilhada e imitação. Gamliel e Yirmiya21 discutem sobre os moti-
vos de tais prejuízos nos TEA e apontam para as pesquisas sobre dis-
funções nos neurônios-espelho (relacionados à habilidade de imitação), 
que possivelmente estão envolvidos com uma série de alterações nesse 
quadro.  

Outros autores também citam os déficits em relação ao brincar 
funcional19, interação com os pares e ausência de sorriso social33, atraso 
na aquisição da linguagem41 e, em especial, à atenção compartilhada, 
entendida como a capacidade de seguir ou atender ao outro comparti-
lhando a atenção para o mesmo evento externo, o que está diretamente 
relacionado ao aprendizado sobre o ambiente físico e social46. Bosa7 
publicou uma revisão da literatura sobre atenção compartilhada e a 
identificação precoce no autismo, com enfoque no desenvolvimento da 
comunicação durante o desenvolvimento da criança e a importância da 
intenção comunicativa nesse processo. A habilidade de atenção compar-
tilhada estaria explicitada nos comportamentos que envolvem tal comu-
nicação intencional por meio dos gestos direcionados ao outro, das 
vocalizações e do contato visual, a fim de compartilhar experiências e 
interesses com o outro. Aquino e Salomão4 a descrevem como a habili-
dade de coordenar a atenção entre um parceiro social e um objeto de 
interesse mútuo. 
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O conjunto de habilidades que caracteriza os comportamentos so-
ciais é descrito como cognição social, e é uma das áreas prejudicadas 
nos TEA. Aquino e Salomão4 citam o termo cognição social infantil 
para referir-se à habilidade de compreender as outras pessoas a partir da 
capacidade perceptiva e da análise dos estímulos externos e pistas soci-
ais, tais como os movimentos do corpo, contato visual, tom de voz e 
expressões faciais. De modo mais amplo, Vinic e Velloso59 observam 
que a cognição social pode ser compreendida como um conjunto de 
habilidades complexas que auxiliam o indivíduo a analisar e responder 
adequadamente aos estímulos sociais, e adaptar-se ao meio. Essas habi-
lidades se referem, além da atenção compartilhada e do reconhecimento 
das expressões faciais já abordadas, à empatia, a brincadeiras simbólicas 
(faz-de-conta), a inferências, à antecipação e à percepção de si mesmo.  

Ainda há uma discussão teórica sobre qual disfunção seria central 
para a manifestação das características observadas nos TEA, sendo que 
as principais teorias cognitivas se referem à teoria da mente, teoria da 
coerência central e teoria da síndrome disexecutiva. No entanto, apesar 
de haver consenso em relação a alterações de algumas habilidades refe-
rentes ao funcionamento cognitivo, os achados ainda são contraditórios, 
o que dificulta a definição de um perfil neuropsicológico homogêneo 
em relação aos TEA. A primeira questão a ser discutida em relação a 
esse assunto é o fato de o próprio transtorno se manifestar de modo 
heterogêneo, quando consideramos as classificações diagnósticas possí-
veis para os TEA, por exemplo. Muitos estudos não se preocupam em 
fazer essa distinção, com critérios de inclusão e exclusão bem definidos, 
ou divisão de subgrupos para posterior análise dos dados (no caso Au-
tismo, Síndrome de Asperger e TGDSOE). Além da divergência entre 
os grupos, há oscilação em relação às próprias habilidades cognitivas de 
pessoas com TEA.  

Shea e Mesibov53 descrevem que há diversas possibilidades de 
avaliação de pessoas com TEA, a depender da idade do sujeito e tam-
bém dos objetivos delineados para o estudo. Independentemente dos 
critérios adotados, as informações analisadas devem sempre trazer al-
gum benefício para o indivíduo e sua família. Para Hogan e Marcus27, a 
avaliação deve identificar as áreas de fraquezas e de potencialidades, 
para que o terapeuta possa elencar as prioridades naquele momento da 
vida do sujeito, selecionar os objetivos e estratégias de intervenção mais 
adequadas, ampliar os objetivos para os diversos âmbitos da vida e, por 
fim, reavaliar e elencar novos objetivos frente aos avanços.  

Como afirmam Naglieri e Chambers37, quando pensamos sobre 
avaliação, assim como em qualquer outra área, o que descobrimos está 
diretamente relacionado à qualidade dos instrumentos e às informações 
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que eles fornecem. Além disso, quando o grupo avaliado compreende 
pessoas com algum distúrbio do desenvolvimento, deve-se ter atenção 
especial, pois muitas vezes os testes formais disponíveis são destinados 
à avaliação da população típica. Nesses casos, adaptações e capacitação 
dos profissionais são essenciais para uma testagem diferenciada que 
compreenda as necessidades e as possibilidades de resposta do sujeito, 
como, por exemplo, nos casos de uso da comunicação alternativa. As 
autoras citam alguns instrumentos utilizados para a avaliação dos TEA, 
como a Autism Diagnostic Observation Scale (ADOS), Autism Diag-

nostic Interview Revised (ADI-R)48, Autism Spectrum Rating Scale, 
Childhood Autism Rating Scale (CARS)51, Psychoeducational Profile – 

Third edition
50, Social Communication Questionaire

49 e Social Respon-

siveness Scale
11, mas parte desses instrumentos ainda não é utilizada no 

Brasil ou está em fase de adaptação e validação.  

Diante de um quadro de heterogeneidade sintomática e da grande 
incidência na população, cada vez mais as pesquisas apontam para re-
cursos diagnósticos que diferenciem as características das crianças in-
cluídas no espectro do autismo. Uma compreensão completa do quadro 
envolve quatro níveis de conhecimento: etiologia, estruturas e processos 
cerebrais, neuropsicologia, sintomas e comportamento20. 

Novas possibilidades de determinar um marcador preciso para o 
autismo vêm sendo amplamente discutidas na literatura, tais como a 
estratégia de usar endofenótipos biológicos ou marcadores biológicos, 
ou endofenótipos comportamentais, como a história de regressão com-
portamental, estereotipias ou transtorno da linguagem, a fim de restrin-
gir a busca por etiologias subjacentes22. 

Portanto, é de extrema importância que as habilidades e as dificul-
dades dos sujeitos com TEA sejam avaliadas, uma vez que influencia-
rão diretamente a intervenção adequada ao indivíduo. 
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Uma característica marcante nas pessoas com Transtornos do 
Espectro do Autismo (TEA), desde a descrição inicial dessa condição, 
tem sido a dificuldade em manter contato visual17,19. Portanto, a ob-
servação no declínio da habilidade da fixação do olhar oferece uma 
oportunidade promissora de intervenção precoce18. 

Nos primeiros anos de vida, uma das primeiras áreas do desen-
volvimento a despertar preocupação nos cuidadores de crianças com 
diagnóstico de TEA é a de comunicação social e interação23. 

Segundo a quinta versão do Manual de Classificação Estatística 
dos Transtornos Mentais – DSM-5, lançado em 2013, os TEA são con-
siderados como transtorno neurológico que afeta, em níveis variados, 
duas áreas do desenvolvimento: comunicação social e comportamento 
(essa última caracterizada, fundamentalmente, por interesses restritos e 
comportamentos repetitivos)2. Nesse aspecto, pesquisas revelam que 
existem sinais precoces de TEA e que os pais referem preocupações 
com os comportamentos de seus filhos por volta de 12 a 24 meses, ou 
seja, antes de se efetivar o diagnóstico. Isso demonstra que, apesar de 
os relatos de pais se mostrarem consistentes com o diagnóstico poste-
rior de TEA, estudos internacionais ressaltam um grande intervalo de 
tempo entre os primeiros relatos e a confirmação do diagnóstico14. 

Estudo realizado a partir da análise de videoteipes gravados no 
primeiro ano de vida de crianças diagnosticadas tardiamente apontou 
que os prejuízos relacionados aos comportamentos da atenção com-
partilhada, ou seja, dificuldades na capacidade de apontar objetos, em 
olhar para os outros e em aspectos de receptividade já estavam presen-
tes aos 12 meses de idade4. 

A Atenção Compartilhada (AC) se refere à capacidade humana 
para coordenar a atenção social (alternância do olhar e outros sinais 
comunicativos) com os outros e/ou com objetos ou eventos nas intera-
ções sociais39. Os comportamentos de AC incluem: (1) Resposta à 
Atenção Compartilhada (RAC); (2) Iniciação da Atenção Comparti-
lhada (IAC); e (3) Iniciação de Comportamento de Solicitação (ICS). 
A RAC se refere à capacidade de seguir a direção do olhar e dos ges-
tos de outros, enquanto a IAC se refere à capacidade de usar a direção 
do olhar e gestos para direcionar a atenção espontaneamente, compar-
tilhando experiências. Finalmente, a ICS se refere à habilidade para 
usar o olhar e gestos para pedir a ajuda de um parceiro social para a 
obtenção de um objeto, ou relacionada a um evento, respondendo ao 
comportamento solicitado31. 

Os diferentes modelos das dimensões da AC podem refletir pro-
cessos exclusivos do desenvolvimento da atenção28. Desse modo, a 
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observação dos comportamentos de AC pode fornecer informações 
importantes sobre o desenvolvimento de processos mentais na infância 
que são essenciais para aspectos posteriores do desenvolvimento hu-
mano, social e cognitivo32. 

Diante disso, o objetivo deste capítulo é descrever os prejuízos 
nos comportamentos da AC associados a sinais precoces de TEA e, 
dessa forma, colaborar com a implementação de serviços de apoio à 
identificação e à intervenção precoces para essa população. 

 
O DIAGNÓSTICO DE TEA 

 
O diagnóstico precoce de TEA é complexo devido à enorme va-

riabilidade e à intensidade dos sintomas precoces8. Por isso, é impor-
tante a adoção de instrumentos estruturados que permitam a padroni-
zação das avaliações, após treinamentos bem conduzidos. Já existem 
instrumentos para rastreamento e instrumentos diagnósticos com boas 
propriedades psicométricas, e os mais importantes deles estão descri-
tos a seguir.  

 
Instrumentos de rastreamento 

 
O Autism Screening Questionnaire (ASQ) é composto por 40 

questões que são respondidas pelos pais ou cuidadores de crianças 
com suspeita de TEA. A escala ASQ é composta de 40 perguntas do 
tipo sim / não, o que facilita bastante sua aplicação e treinamento. As 
questões foram extraídas da ADI-R e são aplicáveis a pais / cuidado-
res de crianças / jovens maiores de 5 anos de idade; sua aplicação 
dura, aproximadamente, 20 minutos. A ASQ é uma das melhores e 
mais utilizadas escalas, sendo classificada como rastreamento de se-
gundo estágio, ou seja, ideal para aferição de casos suspeitos, mas 
muito longa para aplicação indiscriminada em amostras comunitárias 
de indivíduos com desenvolvimento típico. A ASQ foi traduzida e 
adaptada culturalmente para a realidade brasileira e apresenta boas 
propriedades psicométricas, segundo estudo que discriminou de forma 
efetiva um grupo de indivíduos com TEA de outros dois, um com 
síndrome de Down e um com transtornos psiquiátricos, em amostra de 
120 indivíduos38. 

O Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) é um 
inventário padronizado, que contém 23 itens com respostas do tipo 
sim / não. Foi criado para ser aplicado a pais de crianças de 16 a 30 
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meses, com o objetivo de identificar precocemente crianças com pos-
sível diagnóstico de TEA. As questões são dirigidas para resposta 
social (interesse em outras crianças e imitação), AC (protodeclarativa 
e olhar monitorado), trazer objetos para mostrar para os pais e respon-
der ao chamado dos pais37. É um dos instrumentos mais utilizados em 
pesquisas ao redor do mundo, e, apesar de não estar validado para a 
realidade brasileira, foi muito bem traduzido e tem sido utilizado em 
nossa realidade24. 

A Autism Observation Scale for Infants (AOSI) é uma escala de 
observação direta semiestruturada. Foi desenvolvida para identificar 
os marcadores comportamentais precoces do autismo na infância. As 
atividades padronizadas são usadas para permitir que o examinador 
observe e classifique sistematicamente a ocorrência ou não ocorrência 
de comportamentos considerados informativos da emergência mais 
próxima de TEA. A avaliação é projetada para durar 20 minutos, em-
bora o tempo de administração possa variar dependendo da capacida-
de dos lactentes de entrar em contato com o examinador, bem como 
de seu temperamento, estado e níveis de desenvolvimento. Os com-
portamentos são classificados em uma escala de 0 a 2 ou 3, em que 
zero implica função típica, e valores mais altos indicam crescente 
desvio8. A AOSI ainda não foi traduzida oficialmente para o Portu-
guês, tampouco foi validada no Brasil. 

Childhood Autism Rating Scale (CARS) é uma escala para a ob-
servação do comportamento, composta de 15 itens. A pontuação da 
CARS classifica o comportamento em normal a gravemente anormal; 
pode ser utilizada em crianças com idade acima de 18 meses40. Como 
a ASQ, a versão brasileira da CARS foi traduzida e adaptada cultu-
ralmente e mostrou boas evidências de validade, segundo uma amostra 
de 60 indivíduos com TEA34. Uma peculiaridade da CARS é que a 
versão norte-americana original está no formato de observação direta 
dos sujeitos, enquanto no Brasil ela foi validada como entrevista aos 
pais. Apesar de ser bastante utilizada internacionalmente, a CARS 
exige conhecimento clínico prévio, por não ser completamente estru-
turada. 

Autism Behavior Checklist (ABC) é um inventário de comporta-
mentos não adaptativos, composto de 57 itens pontuados de 1 a 4 
(normal à máxima gravidade), que pode ser aplicado a crianças acima 
de 18 meses20. A versão brasileira do ABC seguiu procedimentos e 
obteve resultados semelhantes ao ASQ e à CARS, num estudo com 
133 sujeitos: 38 com TEA, 43 com transtornos de linguagem e 52 com 
desenvolvimento típico25. 
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Instrumentos diagnósticos 

 
A Autism Diagnostic Observation Scale (ADOS) é amplamente 

aceita como medida de observação padrão-ouro no apoio ao diagnós-
tico de TEA, quando usada em combinação com uma entrevista estru-
turada detalhada15,22 e julgamento clínico experiente36. A ADOS acaba 
de ter a versão brasileira oficial aprovada, tendo sido traduzida e adap-
tada culturalmente para nossa realidade, e recebeu o nome de Escala 
de Observação para o Diagnóstico de Autismo7. A ADOS-G constitui-
se de um protocolo de observação direta semiestruturada de compor-
tamentos para diagnosticar TEA. Ela é composta por uma caixa lúdica 
que intermedeia a interação avaliador-sujeito de forma a eliciar com-
portamentos num contexto padronizado. Cada prova, segundo quatro 
módulos distintos, permite a observação e o registro de comportamen-
tos fundamentais no estabelecimento do diagnóstico de TEA de pes-
soas a partir dos 2 anos22. A ADOS tem uma aplicação de aproxima-
damente 45 minutos e mais meia hora para pontuação, e exige treina-
mento bem especializado e certo conhecimento clínico de TEA. 

A Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) é o único ins-
trumento baseado em informações dos pais que permite o estabeleci-
mento do diagnóstico de TEA e, por isso, é bem mais complexo, lon-
go (podendo chegar a duas horas e meia de aplicação), e exige treina-
mento bem especializado. É composta de 93 itens que investigam 
desde o desenvolvimento bem precoce até os dias atuais, e foi desen-
volvida para testar crianças com idade mental de 24 meses até a idade 
adulta21. A versão brasileira está autorizada para uso em pesquisa, e 
estudo-piloto sobre evidências de validade com 37 indivíduos mostrou 
boas evidências de validade6. 

 
ATENÇÃO COMPARTILHADA E SINAIS PRECOCES DE TEA 

 
A observação dos comportamentos de AC pode fornecer infor-

mações importantes sobre o desenvolvimento de processos mentais na 
infância que são essenciais para aspectos posteriores do desenvolvi-
mento humano, social e cognitivo5,11,32. Frente a isso, teorias e pesqui-
sas têm focado as relações da AC no desenvolvimento da linguagem e 
da cognição social9, e essa perspectiva parte de um olhar mais abran-
gente para as características precoces do desenvolvimento típico e 
atípico3,11,30,41. 

Segundo diversos autores, falhas na AC costumam levar a pro-
blemas na área da competência social. Nesse sentido, a competência 
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social contribui com o processo de adaptação das crianças na escola e 
posterior sucesso escolar35. É importante ressaltar que o processo de 
desenvolvimento da competência social é complexo, envolvendo pelo 
menos três dimensões do comportamento:  

(a) a tendência a expressar o interesse em outras pessoas, de-
monstrando emoções positivas com colegas e adultos;  

(b) a capacidade de integrar o seu comportamento com os dos 
outros no fluxo dinâmico de interação social; e  

(c) a capacidade de autorregulação da atenção e reatividade emo-
cional, incluindo a capacidade de automonitoramento e correção de 
erros durante a execução de atividades13,26. 

Processos que enfocam aspectos do desenvolvimento focados no 
olhar da criança são considerados importantes para a competência 
social e, consequentemente, para o processo de aprendizagem ao lon-
go da vida3,32,42. 

Assim, processos associados com os primeiros gestos realizados 
na infância favorecem a estruturação do desenvolvimento sociocogni-
tivo, e relacionam as habilidades de AC com a competência social na 
infância. Desse modo, a AC pode envolver aspectos de controle da 
regulação inibitória, atenção executiva e automonitoramento, que 
também são fundamentais para o desenvolvimento posterior da com-
petência social29,32.  

Os diferentes tipos de habilidades de AC são fundamentais para 
a construção dos caminhos que levam ao sucesso do desenvolvimento 
da competência social na infância32.  

A teoria do desenvolvimento sociocognitivo defende que fatores 
motivacionais sociais fazem parte da tendência do ser humano a com-
partilhar experiências e intenções com os outros43, área que costuma 
estar prejudicada em indivíduos com TEA. Em contrapartida, prejuí-
zos na área de IAC têm sido consistentemente observados em crianças 
com TEA, desde a fase pré-escolar até a adolescência, constituindo-se 
como marcador mais sensível no rastreamento e no diagnóstico do 
transtorno do que RAC10,12,16,22,33,41. 

No Brasil, são escassos estudos empíricos demonstrando a rele-
vância da identificação de falhas na AC como preditor de TEA. Um 
desses estudos foi realizado em São Paulo com o objetivo de elaborar 
um método de avaliação da comunicação social inicial. A pesquisado-
ra utilizou os seguintes instrumentos: o Protocolo de Avaliação da 
Comunicação Social Inicial (PACSI), o Autism Screening Questionaire 
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(ASQ), a Pictorial Infant Communication Scale (PICS), e a Leiter 

International Performance Scale Revised (LEITER-R). Os resultados 
desse estudo confirmaram que os comportamentos de IAC apresenta-
ram valor preditivo para o diagnóstico de TID, demonstrando que é 
possível compreender o funcionamento das habilidades da comunica-
ção social inicial nessas crianças nos primeiros anos de vida27. 

Estudo mais recente, realizado com 104 crianças de creches pú-
blicas de Barueri, SP, aponta para a mesma direção: os indicadores 
precoces mais relevantes para TEA são a Iniciação da Atenção Com-
partilhada e Iniciação do Comportamento de Solicitação1.  

Particularmente em crianças com TEA, a exploração de compor-
tamentos de AC deve ser priorizada e visar ao correto rastreamento 
precoce de prováveis casos e consequente encaminhamento para pro-
gramas de avaliação diagnóstica e intervenção. Assim, profissionais 
das áreas da saúde e da educação devem receber formação continuada 
sobre o tema TEA, já que se trata de um quadro complexo e variado, o 
que dificulta a identificação. Por outro lado, o diagnóstico precoce 
leva ao melhor prognóstico dos casos e deve ser estimulado com polí-
ticas públicas que ainda são incipientes no Brasil. Além disso, sugere-
se que sejam priorizados investimentos em pesquisas que avaliem a 
eficácia dos programas de intervenção precoce para pessoas com 
TEA, o que pode contribuir com a alocação de recursos humanos e 
financeiros destinados à melhoria da qualidade de vida dessa popula-
ção e de suas famílias. 
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Este capítulo se dedica a apresentar alguns aspectos da Classifi-
cação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) 
bem como o quanto o seu conhecimento poderá responder à demanda 
de avaliação biopsicossocial do ser humano e, neste capítulo em parti-
cular, de avaliação de crianças e jovens com Transtornos do Espectro 
do Autismo (TEA).  

Discorre-se, assim, sobre a conceituação e utilização da CIF e da 
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 
para Crianças e Jovens (CIF-CJ) no Brasil, com um breve panorama 
da utilização dessas classificações em alguns países, bem como se 
apresentam aspectos gerais sobre os TEA e a possibilidade de se pen-
sar a avaliação da funcionalidade de crianças e jovens com TEA à luz 
dos preceitos contidos na CIF.  

Estudos recentes envolvendo a CIF-CJ e os TEA demonstram a 
importância do modelo biopsicossocial de avaliação oferecido pela 
CIF7, já que o autismo é caracterizado como um transtorno de espectro 
de diferentes gradações de comprometimentos cognitivos e compor-
tamentais, o que resulta em impacto direto na funcionalidade global 
desses indivíduos28. 

 
CONHECENDO A CIF E A CIF-CJ 

 
A CIF foi aprovada em 2001, na 54ª Assembleia da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), ocasião em que 191 Estados membros da 
OMS concordaram em adotar essa classificação como parâmetro 
mundial de padronização científica de dados sobre funcionalidade, 
incapacidade e saúde do ser humano.  

A CIF foi editada no Brasil a partir de uma versão em Língua 
portuguesa da CIDID (Classificação Internacional das Deficiências, 
Incapacidades e Desvantagens) e pertence à família de classificações 
internacionais da OMS. Apresenta-se com o propósito de complemen-
tar a Classificação Estatística Internacional das Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde – Décima Revisão (CID-10), já que dois 
indivíduos classificados com a mesma doença pela CID-10 podem ter 
funcionalidade bastante diferente12. 

Tem por objetivo universalizar informações a respeito da funcio-
nalidade dos indivíduos avaliados, fornecendo um novo paradigma a 
respeito da deficiência, já que o foco da avaliação deixa de ser a defi-
ciência e passa a ser a funcionalidade12,20. 
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A CIF e a CIF-CJ são classificações da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) que pretendem consolidar a caracterização dos indiví-
duos avaliados, levando-se em consideração estado e perfil de saúde, 
aspectos pessoais, possíveis limitações em atividades e participações, 
caracterizando, assim, um perfil de funcionalidade singular20,21. 

A CIF se baseia na integração dos modelos médico e social, con-
figurando-se em uma abordagem biológica, individual e social para 
compreender e explicar a incapacidade e a funcionalidade dos sujeitos.  

Uma das principais inovações da CIF é a presença de uma classi-
ficação de fatores ambientais que permite a identificação de barreiras 
e de facilitadores do meio ambiente, no que se refere tanto à capacida-
de como ao desempenho de tarefas e de atividades de vida diária. 

O sistema de classificação multidimensional e interativo da CIF, 
para além de mera classificação da pessoa, busca apresentar suas ca-
racterísticas, considerando o meio ambiente em que está inserida, 
permitindo, assim, descrever o estado funcional da pessoa. Assim, 
apresenta uma importante mudança paradigmática no quadro de refe-
rência conceitual, uma vez que alterou a visão baseada em modelo 
médico para um modelo biopsicossocial que integra a pessoa a seu 
meio ambiente, privilegiando aspectos da funcionalidade humana.  

Cabe dizer que outro objetivo da CIF é proporcionar uma lin-
guagem universal e padronizada ao se descreverem aspectos de saúde 
e funcionalidade humana, tornando a avaliação sobre um mesmo indi-
víduo e realizada por diversos profissionais de forma inteiramente 
regular e semelhante quanto à linguagem por eles utilizada, para uma 
gestão de dados em saúde mais eficaz27. 

É possível, ainda, destacar outras vantagens no uso sistemático 
da CIF, tais como estrutura unificadora para um trabalho interdiscipli-
nar efetivo, indicadores funcionais para intervenções e verificação de 
resultados, padrão de referências para a definição de direitos de crian-
ças e adultos com deficiência31. 

Em 2011 foi editada no Brasil a CIF-CJ, uma versão bastante 
ampliada da CIF, elaborada especificamente para uso com crianças e 
jovens, já que apresentam características e necessidades bastante es-
pecíficas.  

O quadro estrutural de avaliação proposto pela CIF-CJ, além de 
possibilitar definir a incapacidade em uma perspectiva funcional, 
permite avaliar muito mais amplamente o desempenho da criança em 
atividades e participação, uma vez que essa parte da CIF foi bastante 
expandida. 
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Sendo que a base conceitual da CIF-CJ é a mesma da CIF, se-
gundo a qual a funcionalidade é definida pelos mesmos componentes 
e constructos, alguns pontos-chave receberam maior atenção por re-
presentarem aspectos importantes do desenvolvimento de crianças e 
jovens, a saber: a criança no contexto familiar, o atraso no desenvol-
vimento, a participação e o ambiente, assim como códigos específicos 
para aprendizagem escolar15. 

Vale ressaltar que a classificação pela CIF-CJ não se constitui 
em diagnóstico de uma criança, mas busca, sim, descrever o perfil de 
sua funcionalidade, uma vez que a finalidade é destacar natureza, 
gravidade e limitações do seu perfil funcional e identificar os fatores 
ambientais que influenciam sua funcionalidade. 

Um sistema de classificação necessita ser exaustivo pela sua 
própria natureza, uma vez que deve contemplar todas as condições de 
saúde, em todos os seus diferentes aspectos, ambientes e demais con-
siderações específicas, tornando-se assim abrangente e de difícil uso e 
aplicação. Portanto, tornou-se uma tendência mundial a criação de 
core sets para facilitar e viabilizar o uso tanto da CIF quanto da CIF-
CJ na prática de diversos profissionais. 

Um core set é uma seleção de categorias e itens essencias da CIF 
que são considerados relevantes para descrever a funcionalidade de 
um indivíduo com uma determinada condição de saúde ou em contex-
to específico de saúde. Os core sets podem também servir como pa-
drões mínimos de avaliação de funcionamento e saúde para práticas 
clínicas, estudos, entre outras funções30. 

Segundo Riberto24, a ideia por trás da construção dos core sets é 
tornar o uso da CIF viável, aumentando e melhorando sua aplicabili-
dade. Dependendo dos objetivos e do uso a que se propõe, é possível, 
ainda, que pesquisadores desenvolvam dois tipos de core sets, abran-
gentes e resumidos, sendo que core sets resumidos têm um compro-
misso com a praticidade da aplicação, enquanto que os abrangentes 
buscam guiar uma avaliação multiprofissional ampla. 

É importante ressaltar que, mesmo com a elaboração de core 

sets, a implementação efetiva do uso da CIF pode ainda exigir a elabo-
ração de instrumentos específicos de avaliação ou mesmo a utilização 
de instrumentos já existentes para que a classificação do perfil funcio-
nal do indivíduo possa ser realizada. 

Para além de uma avaliação com foco na funcionalidade, o uso 
da CIF e da CIF-CJ pode trazer aos profissionais, sejam eles médicos, 
terapeutas ou professores, indicadores importantes sobre como devem 
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ser suas intervenções, de modo que possam responder às reais neces-
sidades da criança, ultrapassando, assim, as limitações de uma abor-
dagem de caráter apenas diagnóstico, mas voltadas ao estabelecimento 
de propostas intervencionistas direcionadas ao desenvolvimento glo-
bal dos sujeitos.  

A CIF tem sido utilizada internacionalmente em contexto escolar 
para avaliar crianças e jovens com deficiência, a fim de atender legis-
lações específicas e realizar uma avaliação contextualizada em um 
modelo biopsicossocial. 

Estudos mostram que as avaliações de alunos com deficiência 
elaborados a partir do constructo teórico e dos componentes da CIF 
apresentam mais indicadores de funcionalidade, assim como melhor 
promoção dos aspectos ambientais nos relatórios dos professores, 
identificando aquilo que pode ser melhorado ou criado no ambiente 
para promover a participação dos alunos com deficiência de forma 
mais eficaz. 

 
BREVE PANORAMA DA UTILIZAÇÃO DA CIF NO BRASIL  

E EM ALGUNS PAÍSES 

 
Como dito anteriormente, a CIF e a CIF-CJ são grandes aliadas 

na avaliação de pessoas com deficiência, TEA ou comorbidades. Vale 
destacar que foi desenvolvida em prol de um melhor entendimento dos 
aspectos biomédicos, sociais e pessoais do ser humano e, portanto, é 
aplicável a qualquer pessoa, independentemente da condição física, e 
isso a diferencia dos instrumentos utilizados até então para avaliação 
de pessoas com deficiência, uma vez que deixa de priorizar os sinto-
mas de uma determinada doença, para analisar os elementos da saúde, 
tais como a funcionalidade, as possibilidades de participação e intera-
ção com o meio ambiente. Para tanto, faz-se necessária uma nova 
concepção de sujeito por parte de todos os profissionais que atendem à 
pessoa com TEA, e talvez seja esse o maior desafio para a sua imple-
mentação. 

Segundo Farias e Buchalla12, a CIF pode ser utilizada em dife-
rentes setores, que “incluem saúde, educação, previdência social, me-
dicina do trabalho, estatísticas, políticas públicas”. No âmbito legisla-
tivo nacional, o mais recente documento que faz referência à utiliza-
ção da CIF é o Estatuto da Pessoa com Deficiência (2013). Foi apro-
vado pelo Congresso Nacional o Protocolo facultativo da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, ocorrida em 
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2007, por meio do Decreto Legislativo 186/2008; com isso, o Brasil 
assume o compromisso de harmonizar desde as políticas públicas até a 
terminologia e conceituação de deficiência e incapacidade referentes 
às pessoas com deficiência, o que implica em revisar a conceituação 
de deficiência e incapacidade e adotar uma nova metodologia de ava-
liação da deficiência. Para tanto, absorveu-se na integridade a CIF 
pela proposta de “aferição da funcionalidade da pessoa e suas restri-
ções em relação ao ambiente físico, social e de trabalho”.  

Infelizmente, a Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que 
“Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, decretada pelo Congresso Nacional”, não 
traz nenhuma referência à utilização da CIF enquanto referencial dos 
processos de avaliação e intervenção direcionadas à pessoa com TEA. 

No Brasil ainda são escassos os trabalhos baseados nos pressupos-
tos teóricos embutidos na CIF, especialmente na área da educação, no 
que se refere a maior aproximação das potencialidades e capacidades 
apresentadas por alunos com deficiência, com TEA e comorbidades. 

Buscando traçar um breve panorama da utilização da CIF em 
produções científicas nacionais, optou-se por começar apresentando o 
estudo de Ruaro et al.25, que desenvolveram extensa revisão integrati-
va da literatura com o objetivo de traçar um panorama de utilização da 
CIF no Brasil desde 2001, ano da sua concepção, até o ano de 2011.  

Esses autores identificaram 102 trabalhos; porém, após aplica-
rem os critérios de exclusão, restaram 47 estudos a serem analisados: 
16 nas áreas de neurologia, 12 em ortopedia, dois na área de vigilância 
em saúde, dois em HIV, e apenas uma publicação para cada uma das 
seguintes áreas: saúde da mulher, endocrinologia, deficiências auditi-
va e visual, gerontologia e saúde coletiva. Concluíram que “o uso da 
CIF ainda é incipiente na comunidade científica brasileira, apesar do 
crescente interesse na sua utilização”. 

Apesar de os estudos apresentarem maior utilização da CIF no 
setor da saúde, foi somente em maio de 2012 que o Conselho Nacio-
nal de Saúde aprovou a Resolução 452, para que o Ministério da Saú-
de incorporasse a CIF no Sistema Único de Saúde (SUS), e que ela 
fosse utilizada “nas investigações para medir resultados acerca do 
bem-estar, qualidade de vida, acesso a serviços e impacto dos fatores 
ambientais na saúde de cada um”5. 

No que se refere à utilização da CIF em outros países, a partir de 
uma breve pesquisa podemos destacar alguns estudos, tais como o de 
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Schuntermann29, desenvolvido na Alemanha, que apontou ampla acei-
tação da CIF no país, principalmente nos setores de seguro de saúde; 
porém, reconheceu a complexidade do instrumento e a necessidade de 
treinamento para a sua aplicação. 

Portugal, como o Brasil, vem acompanhando o movimento mun-
dial em busca da transformação do sistema educacional num sistema 
educacional inclusivo, tendo como objetivo a equiparação das oportu-
nidades com base no respeito às diferenças de cada indivíduo.  

Em janeiro de 2008, houve o marco jurídico na história educaci-
onal de Portugal, com a publicação do Decreto-Lei 3/2008. Vale des-
tacar desse Decreto o que se refere ao processo de avaliação educacio-
nal, que passa a definir os alunos de Educação Especial pelo âmbito 
proposto na CIF, expresso em seu artigo 6º, parágrafo 3, como segue: 

 

Do relatório técnico-pedagógico constam os resul-
tados decorrentes da avaliação, obtidos por dife-
rentes instrumentos de acordo com o contexto da 
sua aplicação, tendo por referência a Classificação 
Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde, da Organização Mundial de Saúde, servin-
do de base à elaboração do programa educativo 
individual.23  

 

Nos Estados Unidos, conforme descrito no site oficial da Ameri-

can Psychological Association (APA), em maio de 2009, reconhece-
ram a necessidade de operacionalizar os códigos que classificam o 
funcionamento humano e, em conjunto com a OMS, desenvolveram 
um “Manual Prático para a utilização da Classificação Internacional 
de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde”, lançado em outubro de 
2013. Trata-se de manual de procedimentos e guia para padronizar sua 
aplicação, buscando, assim, garantir a utilização de forma uniformiza-
da em todos os sistemas de cuidados da saúde, como hospitais, clíni-
cas e os ministérios nacionais de saúde32. 

A Suíça foi o primeiro país a implantar um processo de elegibili-
dade em Educação Especial apoiado na CIF-CJ, ocasião em que um 
grupo de profissionais interessados em aplicar essa classificação parti-
cipou ativamente do processo de construção de uma rede de escolas 
inclusivas, desenvolvendo critérios complexos de elegibilidade para 
finanças, serviços, profissionais e capacitação de professores, entre 
outros aspectos. As vantagens encontradas na construção desse pro-
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cesso estão relacionadas à compreensão das diferenças entre o indiví-
duo, a escola e os ambientes familiares, e como esses aspectos estão 
associados às metas e intervenções individuais14. 

A CIF-CJ é um instrumento de classificação complexo, tanto 
quanto a CIF; assim, vários países estão desenvolvendo core sets e 
diversos instrumentos para facilitar sua operacionalização.  

Mesmo diante dessa complexidade, ainda assim se considera a 
importância desse instrumento para a avaliação de pessoas com TEA, 
vista a diversidade do comprometimento cognitivo e comportamental 
apresentada por cada pessoa acometida por esse transtorno. Uma con-
dição com espectro tão amplo e complexo como os TEA demanda 
protocolos de avaliação também amplos e complexos, a fim de que 
possam ser traçados os diferentes e específicos perfis de funcionamen-
to desses sujeitos.  

Almejou-se, neste estudo, fazer uma breve explanação sobre esses 
temas que, devido à amplitude em questão, muito precisa ser pesquisado 
e analisado, buscando, assim, respostas harmoniosas com as demandas 
existentes, especialmente quando se trata de pessoas com TEA. 

 
TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO 

 
Embora o termo TEA seja utilizado desde 1991, somente a partir 

da publicação do DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Men-

tal Disorders)11 é que o termo foi oficializado, referindo-se a Autismo, 
Transtorno de Asperger e Transtorno Global do Desenvolvimento 
Sem Outra Especificação (TGD-SOE), e excluindo outras síndromes e 
transtornos que anteriormente compunham o grupo dos Transtornos 
Globais do Desenvolvimento10. Pessoas com TEA apresentam neces-
sariamente prejuízos permanentes em duas categorias: comunicação 
social recíproca e padrões de comportamentos repetitivos e restritos, 
ambos presentes desde a infância11. 

Desde a descrição de Kanner16 do “distúrbio autístico do contato 
afetivo”, a descrição e o diagnóstico dos TEA têm passado por um pro-
cesso de inclusão e exclusão de categorias e sintomas clínicos.  

Inicialmente, Kanner16 os descreveu como indivíduos que apre-
sentavam linguagem e fala pouco desenvolvidas ou com atraso e que, 
quando presentes, não eram utilizadas de forma comunicativa. Dentro 
do quadro que foi denominado de Autismo infantil, ainda descreveu 
dificuldades em se relacionar, comportamentos estereotipados, apego 
a rituais e rotinas e pouca ou nenhuma imaginação.  
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A Síndrome de Asperger foi inicialmente descrita como “psicopa-
tia autística”, em estudo no qual se identificou introspecção social, mau 
uso da linguagem e dificuldade motora. Considerou-se um transtorno 
estável de personalidade caracterizado pelo desajuste social, cognição e 
linguagem preservadas, e presença de estereotipias2.  

Nos anos 1950, considerou-se que o autismo era causado por 
pais não responsivos emocionalmente a seus filhos (“mãe geladeira”); 
porém, nos anos 1960, pesquisas demonstraram que o autismo era um 
transtorno cerebral, que podia ser identificado precocemente, inde-
pendentemente da etnia e da classe socioeconômica17.  

Rutter26 definiu o autismo com base em quatro critérios: “1) atra-
so e desvios sociais não só em função de retardo mental; 2) problemas 
de comunicação, novamente não só em função de retardo mental asso-
ciado; 3) comportamentos incomuns, tais como movimentos estereoti-
pados e maneirismos; e 4) início antes dos 30 meses de idade”.  

Em 1980, o autismo foi reconhecido e incluído no Manual Diag-
nóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-III)8 na seção dos 
Transtornos Globais do Desenvolvimento, de maneira a ser distingui-
do da Esquizofrenia.  

O DSM-III-R (1987) forneceu uma definição mais complexa, re-
querendo ao menos oito dos 16 critérios diagnósticos, presentes em 
três domínios: interação social, comunicação e interesses ou ativida-
des restritas e repetitivas. É também no DSM-III-R que foi incluída a 
categoria TGD-SOE para a presença de alguns, porém não todos os 
critérios diagnósticos. 

Tanto no DSM-IV9 (1994) como no DSM-IV-TR11 (2002) houve 
maior complexidade para os critérios diagnósticos, e os transtornos 
incluídos nos Transtornos Globais do Desenvolvimento foram expan-
didos para cinco, com o acréscimo do Transtorno de Asperger e da 
Síndrome de Rett. 

Já o DSM-51,11 representa um movimento em relação a uma de-
finição mais rigorosa3. TEA é considerado um transtorno do desen-
volvimento neurológico, com déficits que se manifestam no início do 
período de desenvolvimento, acarretam prejuízos no funcionamento 
pessoal, social, acadêmico ou profissional. A severidade e a amplitude 
dos prejuízos apresentados por um indivíduo com TEA podem variar 
de maneira ampla, compondo o espectro13. 

De acordo com o DSM-5, o diagnóstico de TEA deve considera 
prejuízos na área social-comunicativa e comportamentos repetitivos, 
sendo as características descritas por meio de especificadores como: 
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com ou sem comprometimento intelectual concomitante; com com-
prometimento da linguagem ou não; associado com uma condição 
médica ou genética conhecida ou fator ambiental; associado a outro 
transtorno do desenvolvimento neurológico, mental ou de comporta-
mento; com catatonia. Esse espectro permitiria aos clínicos contarem 
com a variação nos sintomas e comportamentos individuais, uma vez 
que algumas pessoas apresentam alguns sintomas de forma leve e 
outros de forma severa. São descritos três níveis de severidade: nível 1 
– exigindo apoio; nível 2 – exigindo apoio substancial; nível 3 – exi-
gindo apoio muito substancial.  

Assim, pode-se dizer que o DSM-5 passa a fornecer critérios de 
severidade para melhor capturar a natureza do espectro do distúrbio e 
as variações pessoais. 

As variações dos sintomas presentes nos indivíduos com TEA 
parecem diferir menos na qualidade do que na quantidade, como a 
intensidade e duração de um sintoma, o grau de prejuízo e as dificul-
dades que geram para o indivíduo22.  

Observa-se, por exemplo, que 60% a 70% dos indivíduos com 
TEA apresentam algum nível de deficiência intelectual, enquanto 
outros apresentam cognição normal, ou mesmo notáveis habilidades 
em áreas específicas17,18. Com relação à linguagem, 20% a 30% dos 
TEA são não verbais, e entre 20% e 25% apresentam histórico de 
regressão, com perda de linguagem previamente adquirida19. Esses 
dados corroboram o conceito de espectro que pode ser verificado nes-
ses indivíduos. 

Considera-se que, além de identificar o distúrbio, a avaliação di-
agnóstica deve fornecer importantes informações sobre as capacidades 
e dificuldades do indivíduo, identificar as dificuldades em comporta-
mentos adaptativos, comorbidades presentes e clarificar o impacto da 
condição do indivíduo na família.  

O diagnóstico deve, ainda, referenciar as habilidades a serem de-
senvolvidas no paciente e, nesse sentido, deve estabelecer indicações 
para tratamentos, identificando as capacidades e os desafios para o 
indivíduo e fornecer informações relevantes das necessidades que 
devem ser objetivo das intervenções6.  

Concordamos com Brentani et al.6 quando afirmam que, em rela-
ção aos TEA, escalas e instrumentos específicos devem ser utilizados 
para avaliar a manifestação clínica e auxiliar a construção de progra-
mas de intervenção, e dentre eles destacamos a CIF20 e mais especifi-
camente a CIF-CJ21. 
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Em se tratando de TEA, dada a amplitude e a complexidade do 
espectro, os níveis de severidade e descritores sugeridos no DSM-5 
podem não ser suficientes para avaliar as capacidades e funcionalida-
des do indivíduo, e tampouco esclarecem como os prejuízos apresen-
tados pelo indivíduo com TEA impactam seu cotidiano, razão pela 
qual acreditamos que a concepção de funcionalidade, incapacidade e 
saúde presente no constructo teórico da CIF e da CIF-CJ poderá fazer 
a diferença quando se avalia essa população, tendo em vista a descri-
ção funcional desses indivíduos para fins de planejamento de inter-
venções pedagógicas e/ ou clínicas compatíveis com as demandas 
específicas de cada caso.  

A mudança paradigmática presente no constructo teórico da CIF, 
que retira o foco do déficit e passa a valorizar o funcionamento do 
sujeito, se e quando for incorporada pelos profissionais da saúde e 
educação, poderá fazer toda a diferença no processo de desenvolvi-
mento e aprendizagem de crianças e jovens com TEA.  

Acreditamos que a individualidade almejada nas avaliações e in-
tervenções das crianças e jovens com TEA, fundamental no caso de 
um transtorno com tão amplo e complexo espectro, possa ser mais 
bem descrita e compreendida nas suas especificidades com a aplicação 
de instrumentos baseados na CIF e na CIF-CJ, a partir da construção 
de core sets específicos pautados num olhar diferenciado, alinhado 
com a funcionalidade, a potencialidade e a singularidade desses indi-
víduos. 

 

REFERÊNCIAS 

 

1. APA. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders. 5th ed. Arlington: American Psychiatric Association; 2013. 

2. Asperger H. “Autistic Psychopathy” in childhood. (1944, Tradução de U. 
Frith). In: Frith U. Autism and Asperger Syndrome. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press; 1992. p. 37-62. 

3. Backer B, Mônego BG, Bosa CA, Bandeira DR. Psychometric properties of 
assessment instruments for autismo spectrum disorder: a systematic review of 
Brazilian studies. J Bras Psiquiatr. 2014; 63(2):154-64. 

4. Brasil. Lei 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e altera o § 3o do art. 98 da Lei 
8.112, de 11 de dezembro de 1990. Brasília, 27 de dezembro de 2012. 

5. Brasil. Resolução 452 do Conselho Nacional da Saúde. Brasília, 10 de maio de 
2012. 



79 

6. Brentani H, De Paula CS, Bordini D, Rolim D, Sato F, Portolese J, Pacifico 
MC, McCracken JT. Autism spectrum disorders: an overview on diagnosis and 
treatment. Rev Bras Psiquiatr. 2013; 35:S62-S72. 

7. Castro S, Pinto AI. Identification of core functioning features for assessment 
and intervention in Autism Spectrum Disorders. Disab Rehab. 2013; 35(2):125-
33. 

8. DSM-III. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mentais. Disponível 
em http://www.psicologia.pt/instrumentos/dsm_cid/dsm.php. Acesso em 09 de 
abril de 2015. 

9. DSM-IV. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Disponível 
em http://www.psicologia.pt/instrumentos/dsm_cid/dsm.php. Acesso em 09 de 
abril de 2015. 

10. DSM-IV-R. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais Revisa-
do. 4. ed. Porto Alegre: Artmed; 2002. 

11. DSM-5. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Disponível 
em www.dsm5.org . Acesso em 09 de abril de 2015. 

12. Farias N, Buchala CM. A Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde da Organização Mundial da Saúde: conceitos, usos e pers-
pectivas. Rev Bras Epidemiol. 2005; 8(2):187-93. 

13. Frith U. Autism: explaining the enigma. 2. ed. Oxford: Blackwell; 2003. 

14. Hollenweger J. Development of an ICF-based eligibility procedure for educa-
tion in Switzerland. BMC Public Health. 2011; 11(Suppl 4):S7. 

15. Jacbsohn L. CIF-CJ (OMS): um instrumento universal para avaliar o perfil de 
funcionalidade da criança. In: 9º Seminário de Desenvolvimento Motor da Crian-
ça. Universidade de Atlântica, 2014. 

16. Kanner L. Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child. 1943; 
2:217-50. 

17. Klin A. Autismo e síndrome de Asperger: uma visão geral. Rev Bras Psiqui-
atr. 2006; 28(l1):3-11. 

18. Levy SE, Mandell DS, Schultz RT. Autism. Lancet. 2009; 374:1627-38. 

19. Lord C, Shulman C, Dilavore P. Regression and word loss in autistic spectrum 
disorders. J Child Psychol Psychiatr. 2004; 45:936-55. 

20. Organização Mundial da Saúde (OMS). Classificação Internacional de Funci-
onalidade, Incapacidade e Saúde. São Paulo: Edusp; 2008. 

21. Organização Mundial da Saúde (OMS). Classificação Internacional de Funci-
onalidade, Incapacidade e Saúde: versão para Crianças e Jovens. São Paulo: 
Edusp; 2011. 

22. Ozonnof S. Editorial perspective: autism spectrum disorders in DSM-5 – an 
historical perspective and the need of change. J Child Psycol Psychiatr. 2012; 
53:1092-4. 

  



80 

23. Portugal. Instituto Nacional de Reabilitação. Decreto-Lei 03/2008. Disponível 
em http://www.inr.pt/bibliopac/diplomas/dl_3_2008.htm. Acesso em 02 de março 
de 2015. 

24. Riberto M. Core sets da Classificação Internacional de Funcionalidade, Inca-
pacidade e Saúde. Rev Bras Enferm. 2011; 64(5):938-46. 

25. Ruaro JA, Ruaro MB, Souza DE, Fréz AR, Guerra RO. Panorama e perfil da 
utilização da CIF no Brasil – uma década de história. Rev Bras Fisioter. 2012; 
16(6):454-62.  

26. Rutter M. Diagnosis and definitions of childhood autism. J Autism Dev Di-
sord. 1978; 8(2):139-61. 

27. Sampaio RF, Luz MT. Funcionalidade e incapacidade humana: explorando o 
escopo da Classificação Internacional da Organização Mundial da Saúde. Cad 
Saúde Pública (Rio de Janeiro). 2009; 25(3):475-83. 

28. Schipper E, Lundequist A, Coghill D, Vries PJ, Granlund M, Holtmann M et 
al. Ability and disability in Autism Spectrum Disorder: a systematic literature 
review employing the International Classification of Functioning, Disability and 
Health - Children and Youth Version. Autism Res. 2015. DOI: 10.1002/aur.1485.  

29. Schuntermann MF. The implementation of the International Classification of 
Functioning, Disability and Health in Germany: experiences and problems. Int J 
Rehabil Res. 2005; 28:93-102. 

30. Selb M, Escorpizo R, Kostanjsek N, Stucki G, Üstün B, Cieza A. A guide on 
how to develop an International Classification of Functioning, Disability and 
Health core set. Eur J Phys Rehabil Med. 2015; 51(1):105-17. 

31. Simeonsson RJ. ICF-CY: a universal tool for documentation of disability. J 
Policy Pract Intellec Disab. 2009; 6(2):70-2. 

32. World Health Organization. How to use the ICF: A practical manual for using 
the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Expo-
sure draft for comment. Geneva: WHO; 2013. 

 

 

  



81 

7 
 

Estigma e preconceito entre  

familiares de crianças com  

Transtornos do Espectro do Autismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanessa Strauss 
 

Daniela Bordini 
 

Maria Eloisa Famá D’Antino 
 

Sara Evans-Lacko 
 

Cristiane Silvestre de Paula 
  



82 

Dos males humanos, nenhum se defronta com tan-
to preconceito e estigma, tanta desinformação, 
fantasia e absurdos como as doenças ditas psiquiá-
tricas (...) e delas, a meu ver, a mais trágica, a que 
causa maior perplexidade e gera o maior tumulto 
emocional é o autismo.9 

 
Os Transtornos do Espectro do autismo (TEA) compreendem um 

grupo de indivíduos que apresentam precocemente anormalidades 
qualitativas abrangentes e com diferentes graus de comprometimento 
nas seguintes áreas do desenvolvimento: comunicação social e com-
portamento2,18. Além disso, tem como características principais res-
postas anormais a estímulos verbais ou visuais com maior implicação 
na área da socialização. Pessoas com TEA possuem tendência ao iso-
lamento, comportamentos inadequados, dificuldade em compartilhar 
prazeres e interesses, falta de reciprocidade social e limitação na de-
monstração e compreensão de afetos2,18,23. 

As primeiras teorias a respeito dos TEA sugeriam que seriam de-
correntes de mães inadequadas, frias, pouco maternais, afetando tanto 
crianças biologicamente normais que se tornariam autistas. Esse fato 
desencadeou um processo estigmatizante aos pais, que eram considera-
dos responsáveis pelo transtorno de seus filhos. Essas teorias, apesar de 
refutadas, prevaleceram até meados da década de 1960, quando pesqui-
sadores começaram a demonstrar as causas biológicas dos TEA23.  

Historicamente, a teoria das “mães geladeiras” surgiu de um estu-
do realizado por Leo Kanner, em 1943, que observou, em 11 pacientes, 
comportamentos semelhantes: a presença de mães afetivamente distan-
tes de seus filhos, e abriu assim, precedente para a possibilidade de uma 
patologia parental6. Apoiado nesses estudos, Bettelheim3 passou a de-
fender a teoria de que as mães frias e insensíveis seriam as causadoras 
do autismo em seus filhos, propondo o afastamento dessas crianças, 
asilando-as em instituições. 

Atualmente, sabe-se que os TEA são distúrbios do desenvolvi-
mento neurológico de início precoce, com sintomas que iniciam antes 
dos três anos de idade, com curso crônico e caracterizado principalmen-
te por um desvio no desenvolvimento da sociabilidade. Apesar de a 
etiologia dos TEA ainda não estar estabelecida, há grande concordância 
na literatura de que seja de base neurobiológica e multicausal18,21. 

Assim, apesar de inúmeros estudos realizados a partir da década 
de 1990 refutarem a teoria da patologia parental, mediante a falta de 
reciprocidade e responsividade de crianças com TEA para com seus 
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pais, e sendo o ser humano naturalmente culpogênico, é comum que 
mães de criança com TEA se sintam instintivamente responsáveis pelo 
que acontece com seu filho9. Muitas vezes esse aspecto da relação faz 
surgir nas mães um sentimento de rejeição, uma vez que se deparam 
com a perda do filho imaginado, gerando grande estresse emocional12. 

 
ESTIGMA, DISCRIMINAÇÃO E PRECONCEITO 

 
A estigmatização é um fenômeno universal, e nenhum povo, país 

ou cultura se apresenta imune às estigmatizações. É um complexo fe-
nômeno social que implica em rotulagem, perda de estado social e estere-
otipagem5. Apesar de conhecidos os efeitos danosos do estigma nos indi-
víduos, ainda há certa confusão quanto à definição de seu escopo. Dessa 
forma, faz-se necessária a conceituação de estigma, preconceito e discri-
minação que, apesar de muito próximos, possuem diferenças entre si.  

Segundo Goffman10, Hastorf13 e Dovidio7, estigma é uma marca 
de característica negativa, percebida por um grande grupo, que rebaixa e 
desvaloriza determinada pessoa como cidadão; portanto, é um sinal de 
uma falha oculta e motivo de vergonha. A sociedade diminui o valor e 
reduz as oportunidades dos estigmatizados.  

Na Grécia antiga, costumavam-se atribuir marcas corporais, seja 
por queimaduras ou cortes, na pele daqueles que eram julgados desvian-
tes ou incapazes de conviver em sociedade, entre eles prostitutas, la-
drões e pessoas com doenças contagiosas10. 

Atualmente, o estigma possui um caráter social. A estigmatização 
pode ser entendida como um processo pelo qual as pessoas se tornam 
desacreditadas e inabilitadas em sua aceitação social plena, seja por sua 
raça, religião, deficiência ou crença. O estigma está relacionado à in-
fluência da sociedade na marginalização daquele sujeito, o que reforça e 
cria desigualdades sociais e, geralmente, imputa ao indivíduo a conota-
ção de culpa e desvantagem em relação aos demais.  

Pode-se notar a expressão do estigma por meio da linguagem, no 
uso de metáforas ou até mesmo em comentários que incutam um senti-
mento de pesar sobre o indivíduo. Esse comportamento verbal denota 
uma cultura já enraizada e cristalizada que transmite verbalmente a 
marca que perpetua o indivíduo em condição de desigual. É sempre uma 
forma de simplificação e de desqualificação da pessoa e do grupo, que o 
coloca em lugar de imperfeito e incapaz1,10,17,18,20. Os estigmas decorrem 
de preconceitos e ao mesmo tempo os alimentam, cristalizando pensa-
mentos e expectativas com relação a indivíduos e grupos4. 
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O estigma se estabelece nas relações interpessoais e dentre as di-
versas condições de saúde, sendo que o estigma social é mais premente 
nas situações de deficiência intelectual1. Segundo Schilling22, “o que 
determina se uma situação é estigmatizante ou não é a representação 
que possui no contexto das relações e dos diferentes grupos nos quais o 
indivíduo estigmatizado circula e mantém suas relações”. Também é 
possível se observar a ambivalência emocional que o estigma causa nas 
pessoas em relação ao estigmatizado. Na sociedade, há uma dicotomia 
entre a igualdade e a individualidade: ao mesmo tempo em que se prega o 
direito à igualdade de oportunidades para todos, há também o sentimento 
de individualidade liberalista que impera insidioso, pregando o direito de 
que os mais esforçados e capazes devam ter seu lugar garantido14. 

Por outro lado, o preconceito pressupõe crenças prévias sobre as 
capacidades intelectual, física e moral, entre outras, dos indivíduos ou 
de grupos sociais, sem levar em conta fatos que contestem essas crenças 
pré-concebidas. Dessa forma, pode-se pensar que o preconceito advém 
de generalizações acerca de uma situação, porém, quando mantido, o 
preconceito cristaliza-se produzindo as estigmatizações4. 

Já a discriminação se refere à aplicação da estigmatização, con-
sistindo em ações ou omissões dirigidas ao estigmatizado. A Organiza-
ção Mundial da Saúde19 define discriminação como “qualquer forma de 
distinção arbitrária, exclusão ou restrições afetando uma pessoa, devido 
(mas não só) a uma caracteristica pessoal inerente ou perceptível relaci-
onada a um dado grupo”. A discriminação pode se dar em vários níveis, 
sendo mais comumente notada em ambientes familiares e comunitários; 
pode ter formatos como, por exemplo, evitação no contato diário, male-
dicências verbais, repúdio e/ou descrédito pela omissão, quando as leis 
e políticas públicas não são aplicadas19. 

Segundo a OMS19 e Hinshaw14, o processo de estigmatização pode 
acarretar sentimento de vergonha no indivíduo estigmatizado, seja por 
sua condição, sua raça, sua crença, dentre outros fatores que possam ser 
passíveis de discriminação. É um processo de internalização do estigma, 
ou seja, internalizam-se as respostas e reações negativas da sociedade, o 
que pode resultar na autoestigmatização e levar o indivíduo à inibição, 
mea culpa, introversão social, sentimento de inutilidade e, em casos 
mais graves, depressão e ideação suicida.  

 
IMPACTO NA FAMÍLIA 

 
Um dos aspectos, no caso específico de TEA, é o fato de a famí-

lia sentir-se constantemente culpada pela sociedade por não controlar 
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seus filhos em seus comportamentos atípicos8. Uma das possíveis 
reações frente a esse cenário é o recolhimento social: se ninguém sou-
ber que o filho tem “problema”, ninguém poderá discriminá-lo. Con-
tudo, esse isolamento costuma tornar a família ainda mais estigmati-
zada por ser um elemento estressor adicional25.  

Em uma pesquisa com familiares de crianças com TEA, Fernan-
dez e Arcia8 encontraram dois tipos de percepção frente ao estigma: os 
que repetiam as condições estigmatizantes em introversão social, e os 
que acreditavam, assim como grande parte da sociedade, que eram res-
ponsáveis pelo comportamento de seus filhos, sendo que, em ambos os 
casos, a presença da autoestigmatização foi fortemente experienciada. 

Os vínculos estabelecidos no núcleo familiar podem oferecer, ao 
sujeito estigmatizado, a possibilidade de suportar suas diferenças, 
relativizando os dissabores; mas a literatura demonstra que o suporte 
familiar é muito importante, embora insuficiente, sendo necessário 
também um suporte profissional a essas famílias, para ajudá-as no en-
frentamento das situações adversas, já que todos os membros das famí-
lias acabam, também, sendo afetados diante da estigmatização16. 

Vale lembrar que a frustração familiar já se inicia no processo di-
agnóstico. Depois disso, segue-se a fase do desgaste frente à busca pelo 
tratamento, já que os serviços especializados em TEA são bastante limi-
tados, estando disponível, muitas vezes, somente em grandes centros. O 
prognóstico também é uma questão que acarreta sofrimento aos familia-
res, pois não existe a perspectiva de cura, e muito frequentemente, os 
indivíduos com TEA demandam atenção intensiva. O estresse de viver 
sob essa rotina acaba afetando, também, o bem-estar familiar11. 

 
IMPLICAÇÕES PARA A ASSISTÊNCIA 

 
Uma das formas de se garantir o processo de desestigmatização é 

a promoção da identidade social do indivíduo por meio do conheci-
mento sobre a deficiência, o que aumenta a motivação. Outra forma, 
de igual importância, e que deve ocorrer concomitantemente ao pro-
cesso de conscientização, é o investimento na autoestima desse indiví-
duo. Em resumo, é possível afirmar que discriminação pode ser inibi-
da por meio de leis, enquanto que preconceito e a estigmatização não 
são passíveis de punições, mas podem ser reduzidos e inibidos a partir 
de programas educativos e de conscientização da população14,24. 

Nesse sentido, o Sistema Único de Saúde (SUS), que garante a 
universalidade e equidade da assistência a todo cidadão brasileiro, 
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preconiza que deva haver métodos efetivos de intervenção na família e 
na comunidade, de forma a ampliar os fatores de proteção e inclusão aos 
indivíduos com deficiência intelectual, incluindo os TEA, retirando-os 
da condição estigmatizante de incapazes e diminuídos5.  

Na saúde pública, toda atitude profissional deve ser trabalhada 
em direção ao estabelecimento de vínculos para a inserção social do 
usuário. Essa é uma prática que valoriza o que é saudável no indiví-
duo, levando-o a desestigmatização. Esse é um desafio para o psicólo-
go e outros profissionais da saúde, pois propõe uma mudança na práti-
ca clínica, que prioriza o indivíduo inserido na comunidade, e não 
somente a prática intramuros. Assim, os projetos terapêuticos devem 
incluir trabalhos que promovam a inserção social dos usuários, respei-
tando a individualidade e as limitações de cada um, mas que levem em 
consideração os princípios de cidadania que minimizam o estigma e 
criam oportunidades de trocas afetivas, simbólicas e materiais capazes 
de proporcionar relações vinculares, levando o usuário a se tornar o 
protagonista de sua vida4,15. 
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Na apresentação deste livro está explicado que, sem a aprovação 
do projeto Políticas Públicas e Educação Especial no Município de 
Barueri da Grande São Paulo: Diagnóstico da Realidade do Atendi-
mento Educacional às Crianças e Propostas de Intervenção, submetido 
ao Programa de Apoio à Educação Especial – PROESP, iniciativa do 
Ministério da Educação / SEESP em parceria com a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, a maioria 
das pesquisas aqui apresentadas não teriam sido possíveis. Além dis-
so, o PROESP fortaleceu a posição da equipe no município e culmi-
nou com a aprovação de lei municipal estabelecendo a parceria entre a 
Prefeitura de Barueri e a Universidade Presbiteriana Mackenzie. O 
projeto, de cunho multi / interdisciplinar, apresentava uma série de 
ações que deveriam ser desenvolvidas. Todas se entrelaçavam, uma 
vez que tratavam de diferentes aspectos de crianças com Autismo. 
Assim era claro que o objeto principal das investigações – crianças 
com Autismo – tinha que ser averiguado de maneira única. Dessa 
constatação, nasceu nosso método de avaliação diagnóstica, descrito 
neste capítulo. 

 
ESCOLARES COM TEA 

 
As crianças matriculadas na rede pública municipal de Ensino 

Fundamental com diagnóstico ou suspeita diagnóstica de Autismo 
faziam parte de uma listagem que nos foi fornecida pela Secretaria de 
Educação do Município (SME) e pela Secretaria dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência (SDPD). Na primeira listagem, em 2010, foram 
fornecidas informações sobre 89 crianças regularmente matriculadas e 
12 usuários da SDPD. Assim, tínhamos em torno de 100 indivíduos 
com possível diagnóstico de Autismo.  

Na ocasião usamos as designações Transtorno Global do Desen-
volvimento ou Transtorno Invasivo do Desenvolvimento como sinô-
nimos de Autismo, já que a referência classificatória era o DSM-IV ou 
a CID-10. Neste capítulo, esses casos serão designados como escola-
res e indivíduos com Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) e, 
portanto, as subclassificações dos manuais citados não serão levadas 
em consideração. 

A experiência acumulada por nossa equipe na Clínica TEA-
MACK, que a partir de 2005 passou a realizar avaliações clínicas de 
pacientes encaminhados com o diagnóstico ou com suspeita diagnósti-
ca de Autismo9, a literatura internacional10 e a experiência comparti-
lhada com outros profissionais da área4 mostram que entre 20% e 30% 
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dos indivíduos referidos com suspeita diagnóstica de TEA acabam 
tendo esse diagnóstico descartado. Ficava claro, assim, que tínhamos 
que avaliar todos os casos. 

 

MÉTODO 

 
Com base na experiência da Clínica TEA-MACK, procuramos 

reproduzir em Barueri os mesmos princípios de avaliação diagnósti-
ca2. É amplamente aceito que o melhor método para a definição diag-
nóstica é a observação clínica e a história do desenvolvimento. Em 
todos os serviços de avaliação1, e também no nosso caso, a experiên-
cia dos profissionais envolvidos no manejo clínico e de intervenção 
em pacientes com TEA era a melhor garantia para o diagnóstico cor-
reto. Como não seria viável agendar as crianças para serem avaliados 
na Clínica TEA-MACK em São Paulo, de comum acordo com os 
dirigentes das SME e da SDPD, ficou resolvido que nossa equipe de 
deslocaria em dias agendados para Barueri, e os pais ou responsáveis 
seriam convidados a trazer as crianças para a avaliação. Em oito horas 
de trabalho a equipe avaliava em torno de 15 crianças. Essa atividade 
recebeu o nome de mutirão. A logística dos mutirões foi acertada com 
todos os envolvidos na SDPD em meados de 2011. 

 
Os Mutirões: Com a primeira listagem de 101 casos, identifica-

mos as crianças nas respectivas escolas, como pode ser visto na Figura 
1. A listagem era bastante detalhada com as seguintes informações:  

 
 

Unidade 
escolar 

Nome 
da 

criança 

Data de 
nascimento 

CID-10 Diagnós-
tico 

Fase / 
Série 

Procedência 

 

 

Procedência refere-se ao local onde o diagnóstico ou a avaliação 
da suspeita diagnóstica foram efetuados: 1) na própria rede escolar, 2) 
na APAE; 3) no CAPSi/rede de Saúde do Município. 

Durante o desenvolvimento do projeto, casos novos foram adicio-
nados e, assim, no período de 2011 a 2013, contabilizamos 125 casos. 
Todos foram avaliados entre setembro de 2011 e maio de 2012, num 
total de 10 mutirões. 
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Figura 1. As escolas identificadas com o pino, no mapa do município 
de Barueri, são as que têm pelo menos um aluno matriculado com o 
diagnóstico de TEA. 

 
 
No ano de 2013, houve descontinuidade na nossa atividade por 

problemas administrativos na Secretaria de Educação com mudança 
da equipe de coordenadores da Educação Especial. O PPGDD desen-
volveu amplo, intenso e continuado trabalho para restabelecer os vín-
culos efetuados em 2009/2010. Assim, no final de 2013 estávamos 
reorganizados e prontos para retomar a atividade. Em janeiro de 2014 
recebemos nova listagem com alunos a serem avaliados e, a partir de 
mais cinco mutirões, sendo o último em dezembro de 2014, incluímos 
151 alunos. 

Os mutirões foram realizados primeiramente nas dependências da 
SDPD (Figura 2) e, depois, para facilitar o acesso das famílias, em al-
gumas escolas que apresentassem dependências físicas satisfatórias. Na 
Figura 3, mostra-se a organização de um mutirão numa escola.  

Os procedimentos durante os mutirões consistiam em: (a) ficha 
clínica resumida (ver página 89) com anamnese perinatal, etapas do 
desenvolvimento e histórico de saúde com registro de eventuais comor-
bidades e exames laboratoriais pertinentes. Observação do fenótipo 
morfológico, características clínicas gerais e comportamento; (b) aplica-
ção de instrumentos de triagem para TEA: ABC5 e ASQ7; (c) documen-
tação fotográfica; (d) assinatura do termo de consentimento.  
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Figura 2. Dependências da SDPD com condições ideais 
para avaliação das crianças. Local de recepção e identifi-
cação dos pacientes. 

 
 

A conclusão dessa observação resultava em: (1) confirmação do 
diagnóstico de TEA; (2) suspeita de diagnóstico de TEA; (3) diagnós-
tico de TEA descartado; (4) diagnóstico indefinido. As crianças nas 
categorias (2) e (4) eram agendadas, de acordo com a disponibilidade 
dos pais, para avaliação mais detalhada na Clínica TEA-MACK, em 
São Paulo. 

Em todos os mutirões, a avaliação clínica era efetuada por equipe 
composta de médicos e psicólogos experientes com a avaliação diag-
nóstica dos TEA. Quando necessário, contávamos também com a 
participação de uma fonoaudióloga.  

 
Coleta de material biológico: Dois projetos realizados, total ou 

parcialmente, com indivíduos da amostra aqui relatada exigiam coleta 
de sangue. Esses projetos envolviam a determinação sérica de serotoni-
na5 e a genotipagem de polimorfismos de genes envolvidos com trans-
porte e neurotransmissão da serotonina. O sangue era colhido, primei-
ramente, durante os próprios mutirões. Por dificuldades operacionais, 
passamos a agendar os casos nas dependências da Secretaria Municipal 
de Saúde. 

 
Devolutivas: As devolutivas sobre as avaliações e os principais 

resultados das pesquisas realizadas com os indivíduos desta amostra e  
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Mapa Escola / Endereço Nome do 

Aluno 
Situação 

1 
EMEF Julio Gomes Camisão 
Rua Padre Cícero Romao 
Batista 221 

Criança 1 TEA CONFIRMADO 
Criança 2 FALTA DIAGNÓSTICO 
Criança 3 TEA CONFIRMADO 
Criança 4 TEA CONFIRMADO 
Criança 5 TEA CONFIRMADO 
Criança 6 FALTA DIAGNÓSTICO 
Criança 7 TEA CONFIRMADO 

2 

EMEF Levy Gonçalves de 
Oliveira  
Rua Professora Renilde De 
Almeida 400 

Criança 8 TEA CONFIRMADO 
Criança 9 TEA CONFIRMADO 

Criança 10 TEA CONFIRMADO 
Criança 11 FALTA DIAGNÓSTICO 

Figura 3. Escolas do Parque Imperial com crianças com diagnóstico de TEA. 
No total havia 15 crianças que foram avaliadas em uma das escolas (Levy 
Gonçalves de Oliveira). 

 

 

respectivas famílias foram dadas de maneira pública e coletiva e, 
quando necessário, de maneira individual. 

 
Análise dos Resultados: Utiliza-se principalmente a análise 

descritiva e, quando pertinente, as diferenças entre os grupos são tes-
tadas por estatística inferencial, com nível de significância adotado 
igual ou menor do que 5%. 
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MUTIRÕES BARUERI - FICHA DE TRIAGEM 

 

Data: ___/___/___   Local: __________________________________________________ 

Nome do aluno: __________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/___ 

Escola que frequenta: ______________________________________________________ 

Nome da mãe: ______________________________________________   Idade: _______ 

Nome do pai: ______________________________________________   Idade: _______ 

Endereço da família: 

Rua _____________________________________________________    Número: _____ 

Bairro: ____________   CEP: ______-___   Contato telefônico: ____________________ 

Explicar nosso projeto de pesquisa.               

A familia quer participar:     (   ) sim     (   )não 

A criança tem diagnóstico de TEA com laudo médico atestando?     (   ) não     (   )sim: 
Neste caso, qual o médico e onde? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Se não tiver laudo médico, há suspeita? Quem suspeita? __________________________ 

________________________________________________________________________ 

Histórico médico/da família: 

Observação Clínica: 

Pontuação ABC _________________     Pontuação ASQ __________________ 

Impressão da equipe 

(     ) TEA CONFIRMADO     (   ) TEA SUSPEITO     (    ) NÃO TEA  

Em caso de NÃO TEA, há suspeita diagnóstica alternativa?     (   ) não     (   ) sim 

Em caso positivo, qual? ____________________________________________________ 

Se a criança é NÃO TEA e não há suspeita diagnóstica alternativa, qual seria a sua condição 
clínica? ______________________________________________________________ 

CONCLUSÃO:     (   ) diag de TEA     (   ) vai participar da pesquisa     (   ) não vai 

Para as demais categorias, descreva a conduta: 
________________________________________________________________________ 

- use o verso se necessário - 

 



96 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Dos 151 casos, 12 eram usuários da SDPD e não frequentavam 

regularmente a rede escolar. Esses indivíduos eram especialmente 
acompanhados em programas de lazer, pedagógicos e sociais, ou por 
serem adultos ou muito comprometidos. Após a triagem clínica, 44 
alunos foram considerados como não TEA (30%). Dois casos foram 
excluídos porque as crianças mudaram de residência. Dos 105 indiví-
duos considerados com o diagnóstico de TEA, 78% eram do sexo 
masculino. As idades variaram de 2 a 28 anos; a média foi de 8,8 anos 
(mediana de 8 anos e desvio-padrão [DP] de 4,5 anos) para os meni-
nos e de 8,5 (mediana de 8 anos e DP = 6,5 anos) para as meninas. A 
diferença de idade não é significativa, e a razão de sexo não difere de 
outras amostras nas quais os sujeitos apresentam o diagnóstico de 
Autismo Infantil1,10. 

A exclusão diagnóstica de 30% dos casos em amostras selecio-
nadas está entre os percentuais mais altos referidos na literatura1,10. 
Em amostras brasileiras não temos dados similares para comparar. 

Quanto aos instrumentos de triagem, o ASQ evidenciou que 30% 
dos alunos eram não verbais (24/80), e a nota de corte igual ou superi-
or a 15, positiva para o diagnóstico de TEA, não foi alcançada em 
10% dos sujeitos (8/80). A média da pontuação (22 pontos) e a medi-
ana (23 pontos) indicam valores elevados, o que caracteriza compro-
metimento importante dos sujeitos. Já a ABC não alcançou a nota de 
corte para triagem positiva (49 pontos) em 12% dos sujeitos (10/82). 
A diferença com o ASQ não é significativa. As pontuações obtidas na 
ABC também foram elevadas (média de 76 pontos e mediana de 80 
pontos). Também essa escala indicou comprometimento importante 
dos sujeitos desta amostra. 

Dos oito sujeitos que não pontuaram no ASQ, todos, menos um, 
tampouco pontuaram na ABC, e dos 10 sujeitos que não pontuaram na 
ABC, nove não pontuaram no ASQ. Essa sensibilidade dos instrumentos 
(falsos negativos) é praticamente idêntica à apontada pelos autores que 
traduziram e validaram esdas escalas de triagem no Brasil5,78. A taxa de 
concordância entre ambas é ligeiramente superior à apontada pela experi-
ência da Clínica TEA-MACK de 73% (dados não publicados).  

Entre os 105 indivíduos com diagnóstico final de TEA, 22 apre-
sentam comorbidades clinicamente significativas. Dentre eles, 16 são 
do sexo do masculino (72%), similar à razão de sexo no conjunto da 
amostra. A média da idade foi ligeiramente superior, 9,1%, mas a 
diferença não é significativa. Os fatores de risco genéticos e ambien-
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tais3,8 se encontram bem representados entre os 22 sujeitos com as 
comorbidades registradas (esses resultados constituem artigo separa-
do, em preparação).  

 
CONCLUSÕES 

 

As principais conclusões deste estudo são: a) equipes multi / in-
terdisciplinares universitárias podem efetuar parcerias com sistemas 
educacionais e desenvolver métodos adequados para avaliar alunos 
com suspeita diagnóstica de Transtornos do Espectro do Autismo; b) o 
principal diferencial desses profissionais deve ser a experiência que 
possuem na avaliação de pacientes e famílias com transtornos do de-
senvolvimento e dificuldades na aprendizagem; c) existem protocolos 
disponíveis no Brasil para tal avaliação; d) a maioria dos alunos avali-
ados são intensamente comprometidos; e) existe a necessidade de 
apoio institucional para que os professores possam implementar pro-
gramas mínimos visando a efetiva inclusão dessas crianças no ambi-
ente escolar; f) as crianças muito comprometidas merecem atenção 
especializada, fora do ambiente escolar, visando a melhor qualidade 
de vida. 

 
Limitações do Estudo 

A Deficiência Intelectual está claramente sub-representada nesta 
amostra, pois não foi realizada, de rotina, a determinação do nível de 
inteligência. Atualmente, com disponibilidade de testes não verbais de 
inteligência, essa lacuna está sendo superada em nossas avaliações. 
Em praticamente todos os 105 indivíduos desta amostra estaria indi-
cada a investigação genética de escolha para indivíduos com TEA 
muito comprometidos, quais seja, o array genômico. É possível que 
mais causas genéticas fossem identificadas, já que o esperado é de 
pelo menos 15 %3.  
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Os principais contextos do desenvolvimento infantil são a famí-
lia e a escola. Pais e professores são agentes privilegiados para atuar 
no manejo de repertórios comportamentais que as crianças possam 
apresentar5,20. Problemas de comportamento, tanto no desenvolvimen-
to típico como no atípico, podem dificultar a adaptação de alunos no 
ambiente escolar; portanto, há necessidade de avaliação precoce e de 
desenvolvimento de ações de intervenção5,28,33. 

Problemas de comportamento podem ser entendidos como défi-
cits e/ou excessos comportamentais que prejudicam o acesso da crian-
ça a novas contingências de reforçamento que facilitariam a aquisição 
de repertórios relevantes para a aprendizagem e para o desenvolvi-
mento4. Uma das classificações de problemas de comportamento mais 
utilizadas na teoria comportamental do desenvolvimento abrange dois 
tipos de problemas: a) problemas externalizantes: referem-se a com-
portamentos que se expressam em relação ao meio em que a criança 
e/ou adolescente vive e são caracterizados por impulsividade, agressão, 
agitação, desafio antissocial, não seguimento de regras, dentre outros; b) 
problemas internalizantes: são problemas de comportamento que nem 
sempre afetam diretamente pessoas do convívio da criança, restringin-
do-se ao âmbito privado, como, por exemplo, retraimento, depressão, 
ansiedade, tristeza, irritabilidade e queixas somáticas1,9,26.  

Problemas comportamentais em crianças com desenvolvimento 
atípico podem ser agravados pela condição de deficiência intelectual 
(DI). Dentre as condições biológicas associadas à DI que têm sido 
mais estudadas do ponto de vista de problemas de comportamento se 
encontram a síndrome de Down, a síndrome do X-Frágil, a síndrome 
de Prader-Willi, a síndrome de Williams, a síndrome do Cri du Chat, 
a fenilcetonúria clássica e os Transtornos do Espectro do Autismo 
(TEA)17. É frequente, no relato de cuidadores de crianças com DI, a 
queixa de problemas de comportamento como déficit de autorregula-
ção do comportamento, estereotipias comportamentais, agressividade 
e autoagressividade que, além de provocar prejuízo à própria criança, 
afetam o convívio social e possibilidades de adaptação esco-
lar10,12,24,30,31. 

No Brasil, a política de inclusão escolar estabelece que crianças 
com necessidades educacionais especiais (NEE) devem estar matricu-
ladas no ensino regular. De acordo com a legislação, os educandos 
com NEE beneficiados pela educação inclusiva são os que apresen-
tam: a) Deficiências sensoriais (auditiva, visual, múltipla); b) Defici-
ência mental ou intelectual; c) Transtornos Globais do Desenvolvi-
mento (TGD); d) Deficiências físicas e/ou Paralisia Cerebral; e e) 
Altas Habilidades ou Superdotação7. 



101 

No contexto brasileiro, a avaliação de problemas de comporta-
mento de crianças e adolescentes com TEA e outras NEE regularmen-
te matriculados em escolas municipais tem recebido pouca atenção, 
embora grupos isolados de crianças e adolescentes com transtornos do 
desenvolvimento tenham sido estudados no país, por exemplo, crian-
ças com síndrome de Down, síndrome de Williams, síndrome de Pra-
der-Willi e TGD15,19,23,25,32. 

Em estudo realizado por Briant e Oliver8, cujo objetivo foi investi-
gar as estratégias pedagógicas utilizadas para a inclusão de crianças com 
deficiência em uma rede pública municipal, 40% dos professores entre-
vistados referiram pouca utilização de estratégias pedagógicas diferencia-
das, bem como apontaram a falta de apoio dentro da própria instituição. 

Na Secretaria de Educação do município de Barueri, na região 
metropolitana de São Paulo, é levantado anualmente o perfil sociode-
mográfico, médico, socioeconômico e de histórico escolar dos escola-
res com NEE14. Esse perfil contribui com a execução de projetos de 
pesquisa específicos direcionados para essa população. Assim, desde 
2007, no município de Barueri são desenvolvidos diferentes projetos 
sob a orientação de professores do Programa de Pós-graduação em 
Distúrbios do Desenvolvimento (PPG-DD) da Universidade Presbite-
riana Mackenzie11.  

Esses projetos, de maneira geral, têm como finalidade fazer o di-
agnóstico da realidade do atendimento educacional a crianças e adoles-
centes com desenvolvimento atípico e realizar propostas de intervenção 
interdisciplinar, educacional e de saúde. As propostas têm contribuído 
com o levantamento de problemas e com recomendações para melhoria 
nas políticas públicas direcionadas ao atendimento educacional especiali-
zado, no âmbito da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do muni-
cípio, em conformidade com as linhas de pesquisa do PPG-DD13,14,32.  

De outro lado, a Secretaria de Educação do município também 
desenvolve diferentes ações educacionais e pedagógicas, especialmen-
te direcionadas aos professores e aos alunos com NEE. Por exemplo, o 
programa Lugar de Escuta e a produção de materiais de apoio aos 
docentes. Há projetos que preveem diálogos entre os professores que 
têm alunos com deficiência em suas classes regulares e um mediador, 
representante da Secretaria de Educação.  

Nesse contexto, o objetivo geral do presente capítulo é divulgar 
dados sobre o perfil comportamental e de competências sociais e esco-
lares de alunos com TEA e de alunos com outras necessidades educa-
cionais especiais, matriculados regularmente em escolas públicas. Os 
objetivos específicos foram: a) caracterizar o perfil sociodemográfico 
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e educacional desses alunos; b) verificar indicadores comportamentais 
de competências sociais e de realização de atividades; c) identificar 
problemas de comportamento e dificuldades emocionais; d) identificar 
uso de serviços educacionais e de saúde mental dos alunos. 

 
MÉTODO 

 
Amostra: A amostra do estudo foi dividida em dois grupos: um 

grupo de alunos com NEE regularmente matriculados em escolas 
municipais do Ensino Fundamental I de Barueri. O critério de inclusão 
desses alunos foi a condição de aluno com NEE. O grupo-controle foi 
composto por escolares com desenvolvimento típico que frequenta-
vam a mesma sala de aula dos alunos com NEE, pareados por idade. 
A amostra do grupo-controle foi selecionada de outro estudo desen-
volvido no mesmo município, que avaliou alunos das três escolas 
participantes, na faixa etária de 6 a 10 anos, no mesmo período de 
tempo. O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

A caracterização dos grupos é apresentada nas Tabelas 1 e 2. O 
grupo de alunos com NEE foi composto por 26 crianças na faixa etária 
de 6 a 10 anos (20 meninos e seis meninas). Em termos de classifica-
ção socioeconômica, nesse grupo houve predominância da classe C. O 
grupo-controle foi composto por 26 crianças, sendo 18 meninos e oito 
meninas. A maioria desse grupo obteve classificação socioeconômica 
entre as classes B e C.  

 
 

Tabela 1. Distribuição dos participantes de cada grupo conforme o gênero. 

Grupo 
Gênero da Criança 

Total 
Masculino Feminino 

Grupo com NEE 18 8 26 
Grupo-controle 20 6 26 

Total 38 14 52 

 

Tabela 2. Distribuição dos participantes de cada grupo conforme a classe social. 

Grupo 
Classe Social 

A B C D 

Grupo com NEE 0 11 12 3 
Grupo-controle 1 4 17 4 

Total 1 15 29 7 



103 

Instrumentos:  

a) Escala de Inteligência Wechsler para Crianças – WISC III34. 
Desse instrumento foram aplicados os subtestes cubos e vocabulário 
para calcular o Quociente de Inteligência estimado (QI estimado), de 
acordo com Mello et al.22. 

b) Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes 
entre 6 e 18 anos (CBCL/6-18). É um instrumento cujo preenchimento é 
feito pelos pais / cuidadores. O informante responde aos itens de avalia-
ção comportamental da criança avaliada, com base nos últimos seis 
meses. As instruções do inventário estabelecem que, aos itens, deve ser 
atribuída pontução 0 – se não é verdadeiro; 1 – se é um pouco verdadei-
ro ou às vezes verdadeiro; e 2 – se é muito verdadeiro ou  
frequentemente verdadeiro2. A padronização dos escores permite iden-
tificar os níveis clínico, limítrofe ou normal de competências e pro-
blemas de comportamento. As competências são avaliadas nas áreas 
escolar, social e de realização de atividades. Os problemas de compor-
tamento são classificados em três escalas: escala de Problemas Emo-
cionais / Comportamentais; escalas das síndromes de problemas de 
comportamento (ansiedade / depressão, queixas somáticas, problemas 
de sociabilidade, problemas com o pensamento, problemas de atenção, 
isolamento / depressão, violação de regras, comportamento agressivo); 
e escalas orientadas pelo DSM (problemas afetivos, problemas de 
ansiedade, problemas somáticos, problemas de déficit de atenção e 
hiperatividade, problemas de oposição e desafio, problemas de condu-
ta). Existem estudos brasileiros de adaptação cultural e padronização 
do CBCL/6-18 para a Língua portuguesa do Brasil6,29. 

c) Versão Brasileira do Inventário de Problemas Comportamen-
tais (Behavior Problems Inventory – BPI-01)3,31. É uma escala de 
avaliação específica do comportamento, para uso em pessoas com DI 
de todas as idades e níveis de funcionamento cognitivo. O inventário é 
respondido pelos pais / cuidadores da criança. O BPI-01 avalia três 
tipos de problemas de comportamento, e é composto por 52 itens or-
ganizados em três escalas: (1) comportamentos de autoagressão; (2) 
comportamentos estereotipados; (3) comportamentos agressivos / 
destrutivos. Cada item pode ser avaliado a partir de duas escalas: uma 
escala de cinco pontos que identifica a frequência de ocorrência do 
comportamento (nunca = 0, mensalmente = 1, semanalmente = 2, diari-
amente = 3, o tempo todo = 4); e outra escala que avalia a severidade do 
problema, que varia de 1 a 3 (leve = 1, moderada = 2, grave = 3).  

d) Questionário para caracterização sociodemográfica e familiar e 
levantamento de uso de serviços educacionais e de saúde mental dos 
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escolares. É respondido pelos pais / cuidadores da criança e tem o 
objetivo de controlar as seguintes variáveis: tipo de doença e/ou defi-
ciência (apenas para as crianças com NEE), outras doenças, escolari-
dade da criança, idade, sexo, realização de atividades extracurriculares 
e atendimentos especializados (médico, fonoaudiólogo, terapia ocupa-
cional, psicoterapia, atendimento pedagógico, dentre outros). 

Coleta de dados:  

Foi contatada a coordenação de educação do município. Após 
aprovação, as coordenações das escolas foram contatadas com a devi-
da apresentação do projeto. Posteriormente, foram encaminhadas car-
tas-convite para os pais / cuidadores de cada um dos grupos. A avalia-
ção do QI estimado das crianças com NEE foi realizada no contratur-
no do período de suas aulas e nas dependências da escola, em local 
estipulado pela coordenação e autorizado pelos pais.  

Em situação coletiva, foi realizada a coleta de dados mediante 
preenchimento dos inventários CBCL/6-18 e BPI-01 e do questionário 
de caracterização sociodemográfica. Após a apuração dos dados, os 
participantes receberam devolutiva individual mediante relatório es-
crito e participaram de uma palestra sobre estilos parentais de educa-
ção e manejo de problemas emocionais e comportamentais, no mês de 
junho de 2013. 

Análise dos dados:  

Os escores brutos do inventário CBCL/6-18 foram convertidos 
em escores ponderados (escores T) com auxílio do programa Asses-

sment Data Manager 7.2 (ADM) que, de acordo com amostras norma-
tivas em função de idade e gênero, permitiram classificar os perfis de 
problemas de comportamento em clínicos, limítrofes e normais2.  

Todos os dados coletados foram organizados em um banco com 
o auxílio do programa SPSS, versão 19.0 (Statistical Package for the 

Social Sciences). Foram realizadas análises quantitativas para compa-
ração de médias de problemas de comportamento entre os grupos da 
amostra. Foi utilizado o teste t de Student e atribuiu-se nível de signi-
ficância estatística para valores de p < 0,05. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Na Tabela 3, apresentam-se os resultados obtidos pelos participan-

tes com NEE na avaliação de QI estimado, sendo que: a) Oito de 26 
crianças com NEE apresentaram QI estimado compatível com classifi-
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cação Inferior, o que caracteriza DI leve à moderada (QI até 79), e fre-
quentam salas de aula do 1º ao 4º ano; b) Cinco alunos apresentaram QI 
estimado compatível com classificação Média Inferior, que caracteriza 
DI leve (QI entre 80 e 89), e frequentam salas de aula entre o 1º e o 5º 
ano; c) 12 crianças obtiveram classificação de inteligência Média (QI 
entre 90 e 109) e frequentam salas de aula entre o 1º e 5º ano; d) Um 
aluno obteve classificação de Média Superior (QI entre 110 e 119) e 
frequenta o 3º ano.  

 

 

Tabela 3. Distribuição dos partipantes em relação ao QI estimado de acordo 
com a escolarização. 

QI Estimado 
Número de 

Sujeitos 
Escolarização 

Até 79 
(Inferior) 

1 1º ano 
2 2° ano 
4 3° ano 
1 4º ano 

Entre 80 e 89 
(Média Inferior) 

1 1º ano 
2 2º ano 
1 4º ano 
1 5º ano 

Entre 90 e 109 
(Média) 

1 1º ano 
6 2º ano 
2 3º ano 
1 4º ano 
1 5º ano 

Entre 110 e 119 
(Média Superior) 

1 3º ano 

 

 

Na Tabela 4, pode-se verificar que ambos os grupos foram for-
mados por alunos na faixa etária de 6 a 10 anos. Observa-se que a 
maior distribuição de crianças de ambos os grupos é no 2º ano do 
Ensino Fundamental I; contudo, há crianças com NEE que frequentam 
até o 5º ano.  

Nos prontuários da maior parte das crianças da amostra, com ex-
ceção de nove alunos, não foram verificadas todas as condições diag-
nósticas legalmente compatíveis com NEE no Brasil (MEC / SEESP, 
2007). Nos diagnósticos médicos constatados nos prontuários, desses 
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nove alunos foram identificadas as condições: síndrome de Down, 
síndrome do X Frágil, transtornos neurológicos, DI, Deficiências sen-
soriais e TGD. Para os 17 alunos restantes, QI estimado na faixa de 59 
a 112, não existiam laudos diagnósticos.  

A distribuição desses alunos sem laudo diagnóstico em relação aos 
QIs foi a seguinte: a) oito alunos com classificação de inteligência 
Média; b) quatro alunos com classificação de inteligência Média Infe-
rior; c) quatro alunos com classificação de inteligência Inferior; d) um 
aluno com classificação de inteligência Superior. Esses dados suge-
rem a necessidade de avaliações interdisciplinares (médica, psicológi-
ca, psiquiátrica e de áreas afins) para esclarecer a condição médica 
que determinou a condição de NEE nesses alunos. 

 

 

Tabela 4. Distribuição dos alunos nos anos de escolarização conforme a faixa 
etária. 

Ano de  
Escolarização 

Grupo-controle Grupo com NEE 

Faixa Etária Total Faixa Etária Total 

1º ano 6 a 7 anos 4 6 a 7 anos 3 

2º ano 7 a 10 anos 13 7 a 8 anos 10 

3º ano 8 a 9 anos 5 8 a 9 anos 7 

4º ano 9 a 10 anos 4 9 a 10 anos 4 

5º ano - - 10 anos 2 

 

 

Há diagnósticos da condição NEE que não se associam necessa-
riamente com DI, como, por exemplo, Deficiências sensoriais, TGD, 
Deficiências físicas e Altas habilidades (Brasil, 2007). E, observando 
os dados referentes ao QI avaliado (Tabela 3), verifica-se que é possí-
vel que alguns dos alunos em que não houve confirmação de indicado-
res de rebaixamento intelectual tenham condições que não se associam 
necessariamente com DI. Contudo, se eles estão na condição de NEE, é 
provável que precisem também de ações inclusivas especiais. Estudos 
anteriores mostram que, para cada uma dessas condições de NEE, po-
dem ser desenvolvidas ações específicas em termos de escolarização e 
adaptação socioemocional ao contexto da escola, como, por exemplo, 
currículos escolares nivelados e sobrepostos e ações especiais de inte-
gração social, dentre outros27. 
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 Sobre os serviços de que os participantes da pesquisa fazem uso, 
pode-se observar, a partir da Tabela 5, que há baixo índice de uso de 
serviços de saúde mental e educacional por parte do grupo com NEE, 
e que esse índice é proporcional ao uso que os participantes do grupo-
controle fazem desses serviços, ou seja, apenas cinco (19,2%) dos 26 
participantes usam serviços de psiquiatria e outros serviços públicos 
de saúde mental; sete crianças (26,9%) recebem atendimento de psico-
logia; seis crianças (26,1%) recebem atendimento neurológico; e nove 
crianças (34,6%) são acompanhadas por pedagogos. O grupo-controle 
também apresenta índice de uso relativamente baixo dos serviços de 
saúde mental. Do total de participantes do grupo-controle, apenas três 
fazem uso dos serviços de psiquiatria, psicologia e/ou pedagogia; 
esses participantes apresentaram classificação Clínica / Limítrofe nas 
escalas das síndromes do CBCL/6-18, a saber, escalas de Ansiedade e 
Depressão, Isolamento e Depressão, Problemas de Sociabilização, 
Problemas de Atenção, Problemas com o Pensamento e Comporta-
mento Agressivo. Além disso, um aluno que recebe tratamento neuro-
lógico também apresenta classificação Clínico / Limítrofe na escala 
síndrome de Ansiedade e Depressão.  

 

 

Tabela 5. Uso de serviços de saúde mental e de apoio escolar pelos participan-
tes dos grupos. 

Grupos 
Psiquiatria 

Serviços de 

Saúde 

Mental 

Psicologia Neurologia Pedagogia 

não sim não sim não sim não sim não sim 

Grupo-

controle 
25 1 25 1 23 3 24 2 24 2 

Grupo com 

NEE 
21 5 21 5 19 7 20 6 17 9 

 

 

Estudo anterior de Gatto14, em que foi feito um levantamento de 
uso de serviços de saúde mental incluindo todos os alunos com NEE da 
rede municipal de educação de Barueri (Total: 1.201 alunos), já mos-
trava que a DI era a condição mais prevalente de NEE no Ensino Fun-
damental. O estudo verificou que dos 1.201 alunos apenas 790 possuí-
am diagnóstico médico. Nessa amostra de 790 alunos, observou-se 
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que mais de 67% não usufruíam de serviços educacionais especializa-
dos ou de apoio nem de serviços de saúde mental, e que apenas 28,9% 
usufruíam de serviços educacionais especiais. Trata-se de um resulta-
do que foi utilizado pela Secretaria de Educação do município para o 
planejamento de outras ações educacionais e distribuição de recursos 
materiais e humanos que permitissem o uso planejado dos recursos 
humanos e materiais da secretaria de acordo com as necessidades dos 
alunos. 

Uma limitação do presente estudo foi ter trabalhado com uma 
amostra pequena de 26 alunos com NEE. Entretanto, quatro anos se 
passaram desde a publicação do trabalho de Gatto14 e o quadro de uso 
de serviços de saúde mental e de apoio, pelo menos nesse grupo de 26 
alunos com NEE, não parece ter mudado expressivamente. 

A distribuição dos grupos de acordo com as faixas de classifica-
ção de problemas emocionais e comportamentais avaliados pelas esca-
las das síndromes do CBCL/6-18 pode ser observada na Tabela 6.  

 

 

Tabela 6. Distribuição dos grupos de acordo com as faixas clínica-limítrofe e 
normal nas escalas das síndromes do CBCL/6-18. 

Escalas das  
Síndromes 

Grupo-controle Grupo com NEE 

Normal 
Clínica / 

Limítrofe 
Normal 

Clínica /  
Limítrofe 

Ansiedade e De-
pressão 

20 6 14 12 

Isolamento e 
Depressão 

22 4 14 12 

Queixas 
Somáticas 

25 1 20 6 

Problemas de 
Sociabilidade 

21 5 14 12 

Problemas com 
Pensamento 

24 2 17 9 

Problemas de 
Atenção 

20 6 11 15 

Violação de Re-
gras 

26 0 23 3 

Comportamentos 
Agressivos 

22 4 14 12 
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Verificou-se que, como esperado, as crianças do grupo com NEE 
apresentam mais dificuldades emocionais e comportamentais se com-
paradas às do grupo-controle. As escalas em que houve maior concen-
tração de crianças do grupo com NEE nas faixas clínica-limítrofe fo-
ram os problemas de atenção (57,7%), seguidos por 46,1% da amostra 
nas escalas de Ansiedade e Depressão, Isolamento e Depressão, Pro-
blemas de Sociabilidade e Comportamentos Agressivos.  

Entre os participantes do grupo-controle, a maioria das crianças 
obteve classificação normal, exceto na escala de Problemas de Aten-
ção.  

Problemas emocionais e comportamentais costumam ser mais 
prevalentes em crianças e adolescentes com DI se comparadas com 
crianças com desenvolvimento típico, em faixas etárias semelhan-
tes16,18. De um lado, repertórios comportamentais muitas vezes restri-
tos são fatores associados a esse tipo de dificuldade. De outro, carac-
terísticas fenotípicas neurocognitivas e comportamentais da doença 
costumam ser fatores predisponentes para problemas de comporta-
mento21. 

Nas escalas de Problemas Emocionais e Comportamentais Inter-
nalizantes, Externalizantes e Totais (Tabela 7) foi verificado que o 
grupo com NEE obteve média maior em Problemas Comportamentais 
em relação ao grupo-controle nas três escalas. A Tabela 7 mostra que 
na escala de Problemas Emocionais e Comportamentais Internalizan-
tes o grupo com NEE obteve média de escore bruto (número de pro-
blemas de comportamentos) de 16,08, praticamente o dobro do grupo-
controle (8,19). Já na escala de Problemas Emocionais e Comporta-
mentais Externalizantes, o grupo com NEE teve em média 15,19, e o 
grupo-controle, 8,69. Finalmente, na escala de Problemas Emocionais 
e Comportamentais Totais, a média no grupo atípico foi de 61,12, 
muito acima da média do outro grupo. Há de ser destacado que o des-
vio-padrão das médias de problemas de comportamento também foi 
elevado, o que mostra uma variabilidade considerável na percepção 
dos cuidadores em relação aos problemas avaliados em ambos os 
grupos. Quando comparados os números de problemas de comporta-
mento entre os dois grupos, o teste t de Student mostrou que esses 
valores diferiram significativamente nas três escalas (p > 0,05). 

Conforme a Tabela 8, o grupo com NEE apresentou média maior 
nas três escalas do Inventário BPI/01, quando comparado ao grupo-
controle. Sendo assim, no grupo com NEE, a média foi de 1,65 compor-
tamentos de agressividade/destrutividade (fundamentalmente compor-
tamentos de agredir verbalmente os outros, bater, beliscar, chutar, empur- 
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Tabela 7. Médias, desvios-padrão e diferenças entre os escores brutos das 
escalas de Problemas Emocionais e Comportamentais Internalizantes, Exter-
nalizantes e Totais do CBL/6-18. 

Escalas  
CBCL/6-18 

Grupo-controle Grupo com NEE 
Teste t  

(valor de p) Média 
Desvio-
padrão 

Média 
Desvio-
padrão 

Escala de Pro-
blemas Emocio-
nais e Compor-
tamentais Inter-
nalizantes 

8,19 6,05 16,08 10,91 
3,22  

(p < 0,05) 

Escala de Pro-
blemas Emocio-
nais e Compor-
tamentais Exter-
nalizantes 

8,69 7,37 15,19 9,26 
2,80  

(p < 0,05) 

Escala Total de 
Problemas Emo-
cionais e Com-
portamentais 

31,92 22,86 61,12 31,28 
3,84  

(p < 0,05) 

 

 
Tabela 8. Médias e desvios-padrão do número de problemas de comporta-
mento de autoagressividade, estereotipia e agressividade dos grupos avalia-
dos pelo BPI-01. 

Escalas BPI/01 

Grupos 

Grupo-controle Grupo com NEE 

Média 
Desvio-
padrão 

Média 
Desvio-
padrão 

Agressividade / Des-
trutividade 

0,84 1,60 1,65 2,54 

Estereotipias 1,44 2,00 3,69 5,95 

Autoagressão 0,2 0,5 0,73 1,75 

 

 

rar, agarrar e puxar os outros, além de comportamentos de destruir coi-
sas); 3,69 estereotipias comportamentais (fundamentalmente compor-
tamentos de gritar e berrar, pular, cheirar objetos, rodopiar ou girar em 
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torno de algo, fazer movimentos repetitivos com o corpo ou com as 
mãos, comportamentos de fazer movimentos complexos com as mãos, 
correr repentinamente, bater palmas e comportamentos de balançar as 
mãos); e 0,73 de comportamentos de autoagressão (fundamentalmente 
comportamentos de ranger os dentes, inserir os dedos em orifícios do 
corpo e comportamentos de pica).  

Já no grupo-controle a média de comportamentos de agressividade 
/ destrutividade foi 0,84 (fundamentalmente comportamentos de chutar, 
de bater, de empurrar, de agarrar e puxar os outros, de agredir verbal-
mente os outros, além de comportamentos de destruição de coisas de 
outras pessoas); a média do grupo na escala de estereotipias comporta-
mentais foi 1,44 (fundamentalmente comportamentos de pular, de bater 
palmas e de correr repentinamente); e 0,2 de comportamentos de autoa-
gressão (fundamentalmente comportamentos de ranger os dentes, roer 
unhas dos pés e mãos e comportamentos de vomitar e ruminar). 

 
CONCLUSÃO 

 
Os dados do presente estudo indicaram que o grupo de alunos com 

NEE apresenta maior prejuízo nos indicadores comportamentais de 
competências sociais e realização de atividades. Já em relação aos pro-
blemas de comportamento externalizantes e internalizantes, embora os 
alunos com NEE apresentem médias mais elevadas do que o grupo-
controle, há de ser destacado que os alunos com desenvolvimento típico 
também apresentam taxas relativamente altas. Apesar de ser uma amos-
tra pequena e, independentemente das taxas de problemas e dificuldades 
emocionais e comportamentais verificadas, ambos os grupos apresentam 
baixo uso de serviços educacionais e de saúde mental. O trabalho tem 
como limitações o número amostral restrito que impossibilitou realizar 
análises que associassem taxas de problemas de comportamento com o 
tipo de diagnóstico do aluno com NEE, assim como o fato de utilizar 
apenas um informante para a avaliação dos problemas e dificuldades 
emocionais e comportamentais (mais de 90% dos casos): a mãe do aluno.  
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Os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) compreendem 
indivíduos que apresentam, na primeira infância, déficits clinicamente 
significativos e persistentes na comunicação social e nas interações 
sociais, além de padrões restritos e repetitivos de comportamentos, 
interesses e atividades2,14,15,26. 

Outro aspecto de grande relevância que precisa ser enfatizado é 
que os TEA são muito mais frequentes do que se supunha décadas 
atrás, fato que precisa ser considerado no planejamento de políticas 
públicas, no campo tanto da educação quanto da saúde. Os estudos 
atuais, quase todos realizados em países desenvolvidos, apontam taxa 
de prevalência de TEA entre 0,6% e 1%9. Um estudo-piloto brasileiro 
estimou a prevalência de 0,3% em crianças de 7 a 12 anos de idade, de 
um município típico do Estado de São Paulo27. Considerando as taxas 
expressivas de prevalência desses transtornos e suas especificidades 
clínicas, indivíduos com esses quadros devem receber atenção especi-
alizada no processo de escolarização, haja vista que suas manifesta-
ções comportamentais, por vezes, podem representar um entrave à 
inclusão escolar se não houver um ambiente adequado para recebê-los 
e, principalmente, se suas peculiaridades não forem respeitadas. 

Diante do exposto, apesar de as políticas de inclusão escolar exis-
tirem há quase três décadas, a escolarização de alunos com TEA ainda é 
um tema bastante polêmico e controverso, de modo que estudos na área 
são importantes para trazer contribuições a esse cenário que possam 
refletir na elaboração de políticas públicas. 

A trajetória dos aspectos legais da Educação Especial traz grandes 
contribuições para a compreensão da situação atual de inclusão escolar 
no Brasil. A seguir, serão apresentados, de forma sucinta, os marcos 
históricos e normativos dos aspectos legais que acompanharam a educa-
ção especial nacional e internacionalmente. Esses marcos são importan-
tes, pois culminam na realidade em que se encontra a Educação Especial 
na contemporaneidade e os seus reflexos num sistema de ensino que 
vive um paradoxo de inclusão / exclusão. De forma geral, os principais 
documentos internacionais que amparam a formulação de políticas 
públicas de Educação Especial são: a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948); a Declaração Mundial de Educação para Todos 
(1990); a Declaração de Salamanca (1994); a Declaração de Guatemala 
(1999); e a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (2006). 
No Brasil, destacam-se: a Constituição Federal (1988); o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (1990); a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção4; a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Edu-
cação Inclusiva (2008); o Decreto 7.611/20115; e a Lei 12.764 – Lei 
Berenice Piana (2012). 
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Especificamente no âmbito dos TEA, a longa trajetória desses 
aspectos normativos culmina na recente lei publicada em 27 de de-
zembro de 2012 – Lei 12.764 (Lei Berenice Piana). A presente Lei 
Federal, também intitulada Política Nacional de Proteção dos Direitos 
da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo, concede a esse 
segmento de pessoas os mesmos direitos conquistados pelas pessoas 
com deficiência, abrangendo desde a reserva de vagas em empregos 
públicos e privados até o atendimento preferencial em bancos e repar-
tições públicas. Essa lei é ainda mais representativa no campo da esco-
larização inclusiva, pois, dentre outras ações, prevê a punição para os 
gestores escolares que recusarem a matrícula de alunos com TEA, e 
estabelece multas, além de preconizar a igualdade de oportunidades 
por meio da oferta de apoio necessário ao longo da trajetória escolar5. 

Diante do exposto, enfatizamos que a política ideal de inclusão 
deveria ser aquela que, de fato, garanta à criança seu crescimento 
pessoal e sua efetiva integração na vida escolar, além de oferecer um 
conjunto de recursos, físicos e humanos, para atender a diversidade de 
cada um dos alunos, como mediadora natural nesse processo. 

 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS E 

ESCOLARIZAÇÃO INCLUSIVA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 
Atualmente temos um cenário polêmico no que se refere à edu-

cação inclusiva de alunos com Necessidades Educacionais Especiais 
(NEE), que será brevemente apresentado.  

De uma lado, temos pesquisadores que são defensores de uma 
inclusão irrestrita e total, que acreditam que todos os alunos têm o 
direito de estudar juntos independentemente do quadro clínico que 
apresentam18,19,20,31. De outra vertente, temos pesquisadores que acre-
ditam que a inclusão do modo como vem ocorrendo se caracteriza 
como uma inclusão selvagem, na medida em que desconsidera as reais 
condições dos sujeitos. Preconizam que a uniformidade que vem sen-
do imposta pelas leis atuais representa um equívoco e que, em função 
disso, a educação vem ocorrendo de forma inapropriada pela falta de 
recursos físicos e humanos3,23,24.  

Apesar dessa polêmica, há consenso de que o que realmente im-
porta é a oferta de uma educação de qualidade a todos os educandos, 
mesmo que ainda não haja consenso sobre o local e a forma de fazê-
lo. Nesse sentido, cabe à escola capacitar seus professores e adaptar-se 
de forma ampla para lidar com esse desafio7,11,32.  



118 

Recentes pesquisas têm buscado levantar dados empíricos que 
ajudem a compreender e a nortear as políticas relativas à educação 
inclusiva de indivíduos com TEA, aliadas às teorias que procuram 
permear as discussões acerca dessa temática, que serão brevemente 
discutidas.  

Nesse sentido, autores relatam que no caso de alunos com TEA, 
cujo quadro clínico costuma apresentar-se de forma heterogênea, faz-
se necessária uma avaliação específica e concreta de cada caso, a fim 
de indicar as soluções educativas adequadas. Os autores complemen-
tam que as diversas soluções educativas (escola especial, escola regu-
lar ou escola específica para TEA) devem ser levadas em considera-
ção. Prevalece o interesse do aluno, e não posições ideológicas30. 

Diante do exposto, é importante mencionar que a escolarização 
para essas crianças é indispensável; porém, quando não há ambiente 
apropriado e condições adequadas à inclusão, a possibilidade de ga-
nhos no desenvolvimento cede lugar ao prejuízo. Isso aponta para a 
necessidade de reestruturação geral do sistema social e escolar para 
que haja êxito nesse processo7,32. 

Nessa perspectiva, Serra32 ressalta que a extinção da Educação 
Especial e a inclusão a qualquer preço podem significar um equívoco e 
um desrespeito à identidade dos sujeitos, e que, apesar dos discursos 
inclusivos, as necessidades de uma criança com autismo vão muito 
além do pacote educacional que as escolas têm a oferecer32. 

Alinhavando com as ideias de Serra32, ainda no que concerne às 
escolas especiais, autores abordam que crianças com TEA possuem 
todas as variações possíveis de inteligência, mas nem todas estão aptas 
à inclusão escolar, que está relacionada às condições da escola, à pre-
paração de seus profissionais e às características da criança1. 

Nesse paradoxo em que vive atualmente a educação inclusiva é 
importante considerar a particularidade e a especificidade de cada 
aluno com TEA antes de inseri-los nas escolas regulares apenas para 
cumprir uma determinação legal32. 

Com base nesse panorama, é possível verificar que a maioria dos 
estudos brasileiros tem como foco os debates sobre a legislação e/ou 
discussões teóricas sobre o tema da educação inclusiva de crianças 
com TEA, enquanto dados empíricos são raros. 

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo mapear 
a situação e a dinâmica de inclusão escolar de crianças com TEA no 
município de Barueri, segundo a perspectiva dos pais. 
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A PESQUISA 

 
Este estudo quanti-qualitavivo do tipo descritivo e exploratório 

teve como sujeitos todas as mães ou principais responsáveis pela cri-
ança com diagnóstico confirmado de TEA, matriculada na rede muni-
cipal de Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, totalizando 51 casos. 
Dentre esses 51 casos, 14% não participaram (duas mães que se recu-
saram a participar da pesquisa e cinco mães que não responderam ao 
questionário por se ausentarem nos mutirões e/ou por não terem sido 
encontradas nas residências nem nos serviços de atendimento), o que 
perfez um total de 44 casos. 

Vale ressaltar que os diagnósticos bem como a aplicação dos ins-
trumentos de pesquisa eram realizados nos mutirões que ocorriam nas 
unidades escolares e serviços do município, tais como Centro de Aten-
ção Psicossocial (CAPSi), Associação de Amigos e Pais dos Excepcio-
nais (APAE) e Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(SDPD). Nos mutirões, todos os casos passavam por uma avaliação 
clínica com dois especialistas em TEA (geneticista e neurologista infan-
til), que realizavam o diagnóstico clínico baseado no DSM-IV. Também 
eram aplicados dois instrumentos padronizados de rastreamento para 
TEA pelos psicólogos da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), 
instrumentos esses que serão apresentados a seguir. 

Para avaliar esses participantes, foram utilizados quatro questio-
nários aplicados ao principal responsável pelo aluno com TEA que 
estava matriculado em escola de Ensino Fundamental do município. 
Os dois primeiros questionários foram utilizados para o estabeleci-
mento do diagnóstico de TEA, incluindo o Autism Screening Questio-
nnaire (ASQ) e o Autism Behavior Checklist (ABC). Foi criada uma 
estratégia para chegar ao resultado final, numa combinação de julga-
mento clínico com os instrumentos estruturados de rastreamento. O 
terceiro questionário se referia à descrição sociodemográfica dos en-
trevistados, e o quarto, à descrição da trajetória e aspectos educacio-
nais dos alunos com TEA. 

RESULTADOS  

 
A situação atual de escolarização dos alunos com TEA nas esco-

las regulares do município de Barueri foi avaliada por meio de aspec-
tos como: garantia de igualdade e de tratamento sem discriminação, 
estímulo à autoestima e desenvolvimento de habilidades, sejam elas de 
ordem cognitiva ou física, e presença de adequação curricular. Como 
mencionado anteriormente, tais aspectos estão presentes principal-
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mente na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência25 e em 
outros documentos oficiais, como a LDBEN4 que, dentre outras coi-
sas, preconiza o atendimento sem discriminação e a garantia de adap-
tações para atender às necessidades individuais de cada aluno. 

Em relação à discriminação, 50% dos pais consideram que seus fi-
lhos não são tratados com igualdade. Por outro lado, 58,3% referiram 
que a escola regular contribui para a autoestima de seus filhos. Com 
relação ao desenvolvimento de habilidades cognitivas, 44,4% relataram 
que a escola busca desenvolver o aprendizado da criança, e 55,6% men-
cionaram que as habilidades físicas são estimuladas. 

Ao serem questionados sobre a adequação das atividades propos-
tas para a plena participação da criança, 66,7% dos pais responderam 
que seus filhos não recebem nenhuma adaptação curricular (uma mãe 
não soube responder essa pergunta).  

Outro aspecto avaliado no estudo foi com relação à situação de es-
colarização desses alunos no que tange à aceitação por seus pares. No 
que concerne à integração desses alunos, 75% dos entrevistados relata-
ram que seus filhos estão bem integrados socialmente e são bem aceitos 
pelos colegas da mesma sala; 50% são bem aceitos por outros colegas 
da escola; 63,9%, por professores; 66,7%, por funcionários. 

Outro resultado importante presente neste estudo se refere às ex-
pectativas dos pais sobre a escola regular. Foi possível verificar que a 
maioria demonstrou ter esperança com relação à adequação social de 
seus filhos, porém outras expectativas também foram citadas, confor-
me representadas graficamente na Figura 1.  

 

 
Figura 1. Distribuição das respostas dos entrevistados em relação à experiên-
cia de seus filhos com TEA na escola regular. 
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Na questão condizente à perspectiva geral dos pais sobre o pro-
cesso de escolarização dos seus filhos, o aspecto mais expressivo foi a 
oportunidade de convivência com crianças típicas (77,8%), seguido 
pelo fato de terem suas necessidades atendidas (50%). Em contrapar-
tida, chama atenção a alta taxa daqueles que parecem passar por pre-
conceito e/ou discriminação nas escolas (41,7%), como pode ser de-
monstrado graficamente na Figura 2. 

 

 
Figura 2. Distribuição das respostas dos entrevistados em relação à experiên-
cia de seus filhos com TEA na escola regular. 

 

 

DISCUSSÃO 

 
Com relação à aceitação e à integração social do aluno com 

TEA, a maioria dos pais afirma que seus filhos são bem aceitos e estão 
integrados socialmente pelos colegas (75%) e professores (63,9%). 
Contudo, em relação à discriminação, surpreendentemente metade das 
mães da população estudada referiu que seus filhos com TEA não 
eram tratados com igualdade nas escolas investigadas. No Brasil, es-
tudos específicos sobre discriminação de alunos com TEA são prati-
camente inexistentes e merecem ser pauta de futuras pesquisas. Sabe-
se que, legalmente, esses indivíduos estão protegidos tanto pelos do-
cumentos oficiais nacionais4 quanto pelos internacionais25, assim co-
mo por alguns estudiosos da área que enaltecem o respeito às diferen-
ças com vistas a uma sociedade mais justa e à oferta de tratamento 
sem discriminação para todos os alunos21,31. 
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O maior desafio da atualidade é a oferta de uma escolarização 
efetiva e de qualidade para o aluno com NEE e, dentre eles, o aluno 
com TEA. É importante mencionar que a simples inserção desses 
alunos, sem qualquer tipo de apoio ou assistência às escolas regulares, 
não significa necessariamente a oferta de um atendimento efetivo e 
sem discriminação, na medida em que uma ação educativa concreta 
requer, dentre outras coisas, acesso e permanência qualificada para 
esses alunos, o que representa uma ação contínua e gradativa nos sis-
temas regulares de ensino6. 

No que concerne à oferta de adequações curriculares e metodoló-
gicas, o artigo 59 da LDBEN4 prevê a garantia a esses educandos de 
uma estrutura específica para atender às suas necessidades que valorize 
e estimule as características de cada indivíduo por meio de currículos, 
métodos, técnicas e recursos educativos. Paralelamente, a Convenção 
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência25 prevê em seu artigo 24 
adequações para atender às necessidades dos alunos4,25.  

Em contraposição, outras correntes teóricas sustentam que adotar 
adaptações curriculares é fazer um pré-julgamento do que o aluno é 
capaz e que delimita o seu aprendizado, e ressaltam a importância de 
facilitar o acesso a um determinado conteúdo e não subtraí-lo12. Ou-
tros autores afirmam que a inclusão de alunos com NEE na sala co-
mum implica no desenvolvimento de ações adaptativas, que visem à 
flexibilização do currículo de modo a atender às necessidades indivi-
duais de todos os alunos10. 

No presente estudo, a maioria dos pais considerava que a escola 
não havia tido sucesso em preparar as atividades escolares para atender 
às necessidades de seus filhos com TEA. Esse resultado corrobora com 
estudo prévio conduzido em Minas Gerais, em que a mesma pergunta 
foi feita aos professores e nenhum deles relatou realizar adequações 
metodológicas13. Por outro lado, uma pesquisa concluída no Distrito 
Federal revelou que a totalidade dos professores sabia da importância de 
adequar a metodologia e as estratégias de ensino, bem como de elaborar 
avaliações diferenciadas para a criança com TEA, e, ainda, que as reali-
zava na prática22. Vale ressaltar que a presente pesquisa se baseou em 
entrevista com pais, o que limita a comparação de nossos resultados 
com os citados acima; contudo, não foram identificadas pesquisas naci-
onais com esses informantes.  

Com relação à expectativa dos pais com relação ao processo de 
escolarização de seus filhos, de forma expressiva eles esperam que a 
escola ajude no desenvolvimento da socialização (75%) e adequação 
no comportamento (61,1%). Por outro lado, não foram evidenciadas 
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expectativas dos pais quanto ao desenvolvimento de habilidades cog-
nitivas como, por exemplo, a leitura e a escrita. Esses dados são defi-
renteds dos achados de estudo qualitativo realizado numa escola parti-
cular de Campinas (SP), que teve como sujeitos pais de crianças com 
e sem NEE e seus professores. Segundo as autoras do estudo, os pais 
atribuem peso maior aos aspectos pedagógicos e cognitivos na escola-
rização de seus filhos do que os professores da sala comum, que colo-
cam em segundo plano o processo de ensino-aprendizagem e dão 
lugar ao desenvolvimento da afetividade e da socialização, com a 
justificativa de que não têm formação adequada para atender às neces-
sidades educacionais desse alunado8.  

Possivelmente, a justificativa para a discrepância entre os acha-
dos se deve ao fato de os alunos do mencionado estudo terem, em sua 
maioria, diagnóstico de atraso neuropsicomotor e não TEA. Sabe-se 
que as manifestações comportamentais dos alunos com TEA, muitas 
vezes, acabam representando um entrave ao processo de escolariza-
ção, haja vista que, conforme já mencionado, tais alunos costumam 
apresentar características cognitivo-comportamentais que impactam o 
trabalho dos professores16,33 e, possivelmente, levam os pais a atribuí-
rem maior peso à questão da socialização e melhora comportamental, 
deixando para segundo plano expectativas em relação ao desenvolvi-
mento de habilidades cognitivas de seus filhos. Como esse perfil não é 
identificado nas crianças com atraso neuropsicomotor, parece natural 
que seus pais tenham maiores expectativas em relação aos aspectos 
pedagógicos de seus filhos.  

Novas pesquisas no campo da Educação são necessárias para 
confirmar os achados apresentados neste estudo, assim como para 
ajudar na melhor compreensão do cenário da inclusão de crianças com 
NEE em escolas brasileiras.  

Outro importante resultado da presente pesquisa diz respeito ao 
número expressivo de pais que relatou considerar positiva a oportuni-
dade de o filho conviver com crianças típicas (77,8%). Esse achado 
corrobora o estudo brasileiro anterior, que verificou que os pais que 
tinham filhos com TEA matriculados nas escolas regulares também se 
sentiam satisfeitos com a escolarização pela oportunidade de sociali-
zação com crianças típicas17.  

O conhecimento gerado pela presente pesquisa pretende contri-
buir para uma melhor compreensão da situação atual de escolarização 
de alunos com TEA, bem como conhecer a perspectiva dos pais à luz 
desse processo, colocando em tela as tensões e os desafios vivenciados 
por um sistema de ensino que reflete a falta de clareza das atuais políti-
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cas educacionais. Portanto, sem a mínima pretensão de findar um tema 
tão recente e polêmico, o presente estudo se configura apenas como o 
início de uma investigação de teorias e dados empíricos que objetivam 
refletir na elaboração de políticas públicas mais claras e eficazes, que 
garantam ao aluno com TEA qualidade no seu processo de escolarização. 

É de fundamental importância ressaltar que as dificuldades iden-
tificadas em Barueri provavelmente se devam ao início de um proces-
so recente e que existe, nesse município, uma clara preocupação com 
o aprimoramento das atividades da rede pública de ensino no que 
concerne à escolarização de qualidade. Esse município é um dos raros 
municípios brasileiros a possuir uma Secretaria Municipal28,29 especia-
lizada para prestar atendimento à pessoa com deficiência, o que já 
reflete um nível de comprometimento com o tema bastante diferencia-
do de outros locais. Além disso, o fato de as autoridades locais terem 
apoiado as iniciativas da Universidade Presbiteriana Mackenzie que 
vêm sendo implantadas recentemente também confirma a preocupação 
com o tema e a abertura para críticas construtivas no que tange ao 
processo de escolarização desses alunos.  
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A inclusão escolar de crianças com necessidades educacionais 
especiais (NEE) no Brasil é garantida por lei desde 19886. De acordo 
com o especificado pela Lei de Diretrizes e Bases - LDB (Lei 
9.394/96), os alunos deverão preferencialmente ser incluídos dentro do 
sistema regular de ensino, e espera-se que os professores estejam prepa-
rados para atender as necessidades educacionais desses alunos5. 

Uma das condições neuropsiquiátricas que conduz o aluno à con-
dição de NEE são os Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD). 
A versão em Português brasileiro do Manual da Classificação Interna-
cional de Doenças (CID-10) descreve oito tipos de Transtornos Glo-
bais do Desenvolvimento: Autismo Infantil, Autismo Atípico, Síndro-
me de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância, Transtorno com 
Hipercinesia associada a Retardo Mental e Movimentos Estereotipa-
dos, Síndrome de Asperger, Outros Transtornos Globais do Desenvol-
vimento e Transtorno Globais do Desenvolvimento Não Especifica-
dos32. Já a versão brasileira da quarta edição do Manual de Classifica-
ção de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria 
(DSM-IV-TR) apresenta cinco tipos clínicos na categoria denominada 
Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID): Transtorno Autista, 
Transtorno de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância, Transtorno 
de Asperger e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento sem Outra 
Especificação1. 

De acordo com o DSM-IV-TR, o Transtorno Autista (TA) se ca-
racteriza por um quadro clínico em que prevalecem prejuízos na inte-
ração social, nos comportamentos não verbais (como contato visual e 
expressão facial) e na comunicação (verbal e não verbal), podendo 
ocorrer atraso ou ausência de linguagem. Pode haver também ecolalia e 
uso de uma linguagem estereotipada. As pessoas com TA apresentam 
dificuldades no estabelecimento de relações sociais, preferindo ativi-
dades mais solitárias; dificuldades em compartilhar interesses, iniciar 
ou manter interações sociais; dificuldades em compreender expressões 
faciais de sentimentos e afetos; estereotipias comportamentais (por 
exemplo, bater palmas ou flapping); interesses limitados; e dificulda-
des em mudar rotinas, dentre outras alterações1,43. A manifestação 
desse transtorno ocorre antes dos 3 anos de idade. Importante relatar 
que há risco maior da ocorrência do transtorno entre irmãos28.  

Também de acordo com o DSM-IV-TR1, o Transtorno de Asper-
ger é apresentado como um transtorno que ocasiona de leve a graves 
prejuízos na interação social. A pessoa apresenta interesses restritos a 
determinadas atividades, adesão aparentemente inflexível a rotinas e 
rituais, alteração da prosódia e comportamentos repetitivos. Uma das 
diferenças clínicas que tem sido verificada entre o Transtorno de As-
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perger e o Transtorno Autista é que, nesse último, geralmente podem 
ser identificados atraso de linguagem e atrasos significativos nas habi-
lidades cognitivas e nas habilidades relacionadas à vida diária, dife-
rentemente de pessoas com Transtorno de Asperger22,42.  

O DSM-IV-TR1 considera a classificação diagnóstica de Trans-
torno Global do Desenvolvimento sem Outra Especificação quando há 
prejuízo severo na interação social, na comunicação verbal e não verbal 
e comportamentos estereotipados que não satisfazem o critério de 
Transtorno Autista, devido ao seu início tardio. De acordo com Klin22, 
para esse diagnóstico ser adotado, o critério que deve prevalecer é o 
de exclusão. Essa condição pode ser considerada mesmo se a pessoa 
apresentar menos do que seis sintomas no total, que é o mínimo reque-
rido pelo DSM-IV-TR1, e/ou apresentar idade de início maior do que 36 
meses, também requerido pelo DSM-IV-TR1.  

Embora os manuais de classificação diagnóstica citados utilizem 
o termo TGD e TID, há mais de 20 anos que os estudos sobre autismo 
utilizam o termo Transtornos do Espectro do Autismo21,22,30,37,44.  

Klin22 caracteriza os TEA a partir de uma heterogeneidade de si-
nais e sintomas: “Refere-se a várias condições distintas (autismo, 
síndrome de Asperger e TID-SOE), mas, ao contrário do termo TID, 
refere-se a uma possível natureza dimensional que interconecta diver-
sas condições mais do que fronteiras claramente definidas em torno de 
rótulos diagnósticos”. 

Em maio de 2013, a quinta edição do Manual Diagnóstico e Es-
tatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) foi publicada incluindo 
mudanças expressivas nos critérios diagnósticos do autismo e adotan-
do, finalmente, o termo TEA como categoria diagnóstica*. O DSM-5 
agrupou e incluiu quatro das cinco categorias dos Transtornos Invasi-
vos do Desenvolvimento do DSM-IV na condição de Transtornos do 
Espectro do Autismo (TEA). Foram elas: Transtorno Autista, Trans-
torno Desintegrativo da Infância, Transtorno de Asperger e Transtorno 
Invasivo do Desenvolvimento sem Outra Especificação. De acordo 
com o DSM-5, esses transtornos não terão mais validade em termos de 
condições diagnósticas distintas. Assim, esses transtornos passaram a 
ser considerados no mesmo espectro do autismo. O Transtorno de Rett 
tampouco foi considerado no DSM-5 como uma condição dos TEA, 
mas sim como uma doença distinta. 

  

                                                           
* Disponível em: http://www.dsm5.org/Documents/12-03%20Autism%20Spectrum%20 Disorders% 20-
%20DSM5.pdf. 
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Estudos anteriores, quando ainda não era discutida com tanta ve-
emência a prática escolar inclusiva, já alertavam que muitas das crian-
ças diagnosticadas com TEA não conseguiam responder a instruções 
complexas nem manter e focar a atenção em diferentes tipos de estímu-
los simultâneos, por exemplo, visual e auditivo, precisando, desse mo-
do, de estratégias específicas e diferenciadas de intervenção e ensino24.  

A educação e a escolarização de um aluno com TEA são comple-
xas, pois métodos tradicionais de ensino podem ser adequados para 
alguns alunos e inapropriados para outros com a mesma condição diag-
nóstica31. Essas especificidades dependem da própria condição espectral 
da doença. Inclusive, programas educacionais específicos podem apre-
sentar bons resultados em determinados contextos e períodos de tempo 
e mostrar-se insuficientes ou ineficazes em anos subsequentes para um 
mesmo aluno. A educação escolar de uma criança com TEA deve pre-
ver modelos multinivelados que contemplem adaptações e acomodações 
tanto em sala de aula regular como em ambientes especiais34.  

Recomenda-se às equipes educacionais, na avaliação e tomadas de 
decisões sobre como alfabetizar e ensinar uma criança com TEA, a 
necessidade de conhecimento preciso sobre o nível de comprometimen-
to das principais características fenotípicas do transtorno, tais como 
habilidades de linguagem, habilidades de comunicação, habilidades de 
metarrepresentação, padrões de socialização, processamento sensori-
operceptual, funcionamento cognitivo e alterações de comportamento. 
Em relação às alterações de comportamento, as mais relatadas associa-
das ao transtorno são agressividade, autoagressividade e estereotipias 
comportamentais de tipo verbal, objetal e gestual7. 

Metas educacionais adequadas exigem salas de aula com infraes-
truturas rigorosamente planejadas, que possibilitem processamentos 
adequados de informações, de acordo com as alterações cognitivas e 
sensoriais do aluno; currículos escolares criteriosamente adaptados ao 
nível de funcionamento cognitivo, desde os anos iniciais até os níveis 
mais elevados do ensino; equipes educacionais com formação especial 
em análise do comportamento para utilizar estratégias adequadas de 
manejo de problemas comportamentais, dificuldades de comunicação e 
déficits de socialização típicos do transtorno.  

Quando há prejuízos cognitivos e comportamentais graves, a 
adaptação de um aluno com TEA a contextos de sala de aula regular 
inclusiva geralmente se torna inviável, o que configura um dos fatores 
pelos quais a inclusão de muitas crianças com TEA no contexto escolar 
brasileiro tem ocasionado mais prejuízos do que benefícios, tanto ao 
aluno, à família como às equipes educacionais. O não atendimento à 
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condição espectral em termos educacionais conduziu, em diversos paí-
ses, ao questionamento da inclusão escolar ou da escola para todos41. 

No Brasil são escassos os estudos que priorizam intervenções 
comportamentais em crianças com autismo no ambiente escolar13,20,27,38. 
Contudo, há trabalhos publicados sobre o tema autismo em contextos 
escolares que mostram prejuízos e benefícios, dependendo de diversos 
fatores. Castro10 divulgou um trabalho de tipo qualitativo em que, se-
guindo um desenho metodológico de pesquisa participante junto a seis 
professores, confirmou a necessidade de capacitação profissional para 
manejar um escolar com TEA. Utilizando a abordagem comportamen-
tal, Sereno38 destacou a necessidade de acompanhantes terapêuticos na 
condição de mediadores de processos de inclusão no ambiente escolar. 
Gomes15 conduziu um trabalho para desenvolver habilidades escolares 
de desempenho em matemática em uma criança com TEA, mostrando 
que ambientes controlados podem contribuir favoravelmente para a 
aprendizagem de determinados repertórios de habilidades escolares. O 
estudo de Gomes e Mendes16 verificou junto a 33 professores de redes 
regulares de ensino de municípios brasileiros evidências desfavoráveis 
sobre práticas inclusivas de crianças com autismo. Por exemplo, pouca 
participação dos alunos nas atividades da escola, índices baixos de inte-
ração com colegas e baixo desempenho acadêmico, falta de preparação 
do professor, defasagem entre a idade cronológica da criança no Ensino 
Fundamental I e a idade estipulada para a série, falta de adequação peda-
gógica de conteúdos curriculares, dentre outros problemas. O trabalho de 
Santos e Santos36 apresentou que, em uma amostra de 16 professores, eles 
se avaliaram como despreparados para manejar alunos com TEA.  

Até o presente, um único estudo brasileiro de revisão sistemática 
foi publicado abrangendo o estado da arte da produção científica nacio-
nal sobre TEA. O trabalho analisou a produção científica dos pesquisa-
dores no período de 2002 a 200943. Foram avaliados 93 artigos publica-
dos em revistas científicas e 140 trabalhos de conclusão de pós-
graduação (resumos de dissertações e teses). Os estudos sobre interven-
ção em TEA compuseram a categoria com maior número de trabalhos. 
Entretanto, as intervenções eram muito abrangentes e focavam uso de 
hormônios, aprimoramento de funções comunicativas, intervenções 
clínicas psicanalíticas, procedimentos fonoaudiológicos, o uso de ambi-
entes digitais de aprendizagem adaptados, dentre outros. Os autores não 
identificaram trabalhos direcionados ao treinamento de professores para 
manejo comportamental de alunos com TEA no próprio contexto esco-
lar seguindo uma abordagem behaviorista. 

Os principais modelos de intervenção comportamental para pesso-
as com TEA são as intensivas, conhecidas como Early Intensive Beha-
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vior Intervention (EIBI) e Análise Aplicada do Comportamento (Appli-

ed Behavior Analysis – ABA)2,18,25,35,45. 

Aspectos citados pela Análise Aplicada do Comportamento são 
essenciais em qualquer prática inclusiva de educação, como, por exemplo, 
manter o aluno engajado nas atividades escolares, avaliar o momento 
apropriado para estimular habilidades de desempenho ou até mesmo 
comportamentos, identificar fatores ambientais potencialmente aversivos, 
reduzir comportamentos inadequados, propiciar a emissão de comporta-
mentos adequados e compatíveis com o contexto escolar, dentre outros. 

Comportamentos podem ser gradualmente modificados mediante 
uso de estratégias planejadas como, por exemplo, uso de procedimen-
tos de reforçamento diferencial para comportamentos adequados e 
qualitativamente distintos de um comportamento considerado proble-
ma. O uso desses procedimentos para modelar o comportamento pode 
ser realizado de formas diferentes, porém sempre direcionadas à redu-
ção de comportamentos-alvo ou comportamentos-problema. Confor-
me descrito em Martin e Pear26:  

a) Reforçamento diferencial de comportamentos alternativos (Dif-

ferential Reinforcement of Alternative Behaviors – DRA): consiste na 
identificação e reforçamento de um comportamento adequado, apenas 
alternativo, ao comportamento-alvo que se deseja extinguir;  

b) Reforçamento diferencial de comportamentos incompatíveis 
(Differential Reinforcement of Incompatible Behaviors – DRI): con-
siste na identificação e no reforçamento de um comportamento abso-
lutamente incompatível e adequado ao comportamento-alvo que se 
deseja extinguir;  

c) Reforçamento diferencial de baixas taxas de resposta (Differen-

tial Reinforcement of Low Rates of Behavior – DRL): consiste no tipo 
de reforçamento utilizado quando o comportamento que se deseja refor-
çar somente é tolerável numa frequência baixa ou quando é preferível 
uma frequência menor do comportamento se comparada àquela que 
vem ocorrendo rotineiramente. A partir disso, é necessário especificar 
um número máximo de respostas permitidas durante certo intervalo de 
tempo para reforçar diferencialmente essa resposta;  

d) Reforçamento diferencial de outros comportamentos (Diffe-

rential Reinforcement of Other Behaviors – DRO): consiste em apre-
sentar um evento reforçador somente quando determinada resposta-
alvo considerada inadequada não ocorrer em determinado período de 
tempo (também é denominado procedimento de reforçamento de taxas 
zero de respostas). 
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Callahan et al.8 resumiram as principais diretrizes e componentes 
gerais do método ABA. Sobre as especificidades desse método, os 
autores apresentam os seguintes componentes: 

- Promoção e utilização de instruções claras, diretas e concisas 
de maneira bastante intensiva.  

- Avaliação contínua e individualizada de habilidades específicas 
com o objetivo de medir o progresso do aluno e o planejamento de 
instruções futuras. 

-  Estipula-se um número pequeno de alunos / pacientes, pois é ne-
cessário que recebam instruções individualizadas e atenção suficiente. 

- Realização de avaliação funcional e análise funcional dos com-
portamentos, das competências e dos conhecimentos dos profissionais. 

- Uso sistemático de reforço para ensinar novas habilidades. 

- Coleta frequente de dados para análise de habilidades específicas 
com o objetivo de determinar a quantidade / taxa de respostas emitidas 
pelo estudante para realizar modificações, caso sejam necessárias. 

- Uso de eventos reforçadores positivos deve atender preferenci-
almente aos interesses do estudante. 

- Realização de uma avaliação do procedimento de reforçamento 
urilizado para determinar sua efetividade. 

-  Utilização sistemática de controle de estímulos e estratégias de 
reforçamento (incluindo antecedente-comportamento-consequência). 

- Uso de estratégias de reforçamento diferencial com o objetivo 
de eliminar e diminuir comportamentos inapropriados. 

- Utilização da técnica hierárquica de dicas. 

- Uso de extinção a fim de diminuir comportamentos inadequados. 

- Uso da modelagem a fim de ensinar a imitação e aprendizagem 
de novas competências. 

A grande maioria dos alunos com TEA precisa de contextos de 
ensino programados, de maneira tal que sejam minimizados aqueles 
estímulos que afetam de forma acidental seu comportamento. A aplica-
ção da ABA no contexto de ensino junto a alunos com TEA é denomi-
nada de método de ensino programado e prevê a utilização de instruções 
programadas3.  

Os princípios dessa instrução foram resumidos por Bagaiolo, Gui-
lhardi e Romano3. Sobre essa síntese, as principais referências teóricas 
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da instrução programada, de acordo com as autoras, são: a) Planejar 
para que o aprender seja mantido por consequências que reforçam posi-
tivamente o comportamento; b) Usar reforçadores naturais ao próprio 
comportamento; c) Disponibilizar ao aluno feedback imediato sobre o 
comportamento emitido; e) Comparar o aluno com ele mesmo; f) Orien-
tar o aluno a compor suas respostas passando por todos os passos; g) 
Apresentar conteúdos em ordem crescente de dificuldade; h) Expor o 
aluno ao material para o qual ele está preparado; i) Monitorar o desem-
penho e o comportamento constantemente. Assim, os itens anteriores 
possibilitariam ao aluno uma aprendizagem sem erros, privilegiando 
comportamentos de acertos em detrimento de comportamentos inade-
quados em relação ao estudar3.  

O conjunto de todas as alterações de comportamento, de comu-
nicação e de linguagem presentes nos TEA interfere na inserção e na 
adaptação no ambiente escolar de alunos com esse transtorno. Evidên-
cias científicas em relação às estratégias de intervenção apontam para 
a abordagem comportamental como uma das modalidades que mais 
contribui com a melhora e com a amenização de diversos problemas 
tipicamente associados ao TEA (problemas de comportamento, habili-
dades da teoria da mente, habilidades de vida diária, comunicação e 
interação social, dentre outras)14.  

Neste capítulo será descrito o programa de treinamento de pro-
fessores desenvolvido para o manejo comportamental de escolares 
com TEA no ambiente de sala de aula, e serão apresentados dados 
preliminares do estudo-piloto que avaliou os efeitos do programa em 
escolas da rede municipal de educação de Barueri, SP.  

 

MÉTODO 

 
O estudo-piloto foi implementado em cinco escolas de Ensino 

Fundamental I da secretaria municipal da cidade de Barueri. O projeto 
foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie sob o protocolo 1.425/03/2012. 

Participantes: 

A amostra foi composta por cinco alunos com TEA na faixa etá-
ria de 6 a 11 anos, regularmente matriculados em escolas do Ensino 
Fundamental I (EF I) do município de Barueri, e por respectivos pro-
fessores, totalizando 10 participantes. Os critérios de inclusão para as 
crianças participarem do estudo foram: a) diagnóstico de Transtorno 
do Espectro do Autismo, de acordo com os critérios do DSM-IV-TR1, 
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que foi emitido por médicos, especialistas em genética e neurologia; b) 
repertórios verbais, com uso de pelo menos 10 frases e compreensão de 
instruções simples; c) habilidades de inteligência classificadas na faixa 
média inferior e média, de acordo com a Escala de Inteligência Wechs-
ler para Crianças – quociente de inteligência (QI) estimado29.  

Os critérios de exclusão da amostra foram presença de outras 
comorbidades psiquiátricas ou doenças genéticas concomitantes aos 
TEA, mediante avaliação neuropediátrica e genética.  

Na Tabela 1, apresenta-se a caracterização geral dos alunos, de 
acordo com idade, gênero, nível de escolaridade, QI estimado, fre-
quência e tipo de atendimentos em saúde mental que o aluno recebia 
(fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, apoio psicopedagó-
gico) e uso de medicação. Na Tabela 2, observa-se a caracterização 
geral dos professores.  

Instrumentos: 

Para as crianças, foram utilizados os seguintes instrumentos: 

a) Escala de Inteligência Wechsler para crianças (WISC-III): a 
escala permite avaliar habilidades de inteligência verbais e de desempe-
nho executivo. A WISC-III é composta de 13 subtestes. Os subtestes 
verbais são: informação, semelhanças, vocabulário, aritmética, dígitos e 
compreensão. Os subtestes de execução são: código, cubos, completar 
figuras, arranjo de figuras, procurar símbolos, labirintos e armar obje-
tos. No estudo, optou-se pela classificação de inteligência (QI) medi-
ante cálculo do QI estimado com a aplicação dos subtestes cubos e 
vocabulário, como recomendado por Mello et al.29 para uso do QI 
estimado em situação de pesquisa. Para a classificação de inteligência 
(conforme mostrada na Tabela 1), foram utilizadas as normas padroni-
zadas referentes ao QI total. 

b) Registro de observação de comportamentos em sala de aula: 
sua finalidade foi estabelecer a linha de base comportamental das 
crianças antes de iniciar o programa de manejo comportamental. As 
características mensuradas na observação foram referentes à topografia 
do comportamento (frequência) e à identificação de eventos antece-
dentes e consequentes dos comportamentos observados (controle de 
estímulos)11. Os padrões comportamentais estabelecidos foram com-
patíveis com os subtipos: (1) Estereotipias gestuais, corporais e verbais; 
2) Agressividade; 3) Autoagressividade; 4) Interação social e respostas 
sensoriais. A mensuração de frequência e a identificação do controle 
de estímulos foram realizadas mediante a técnica de registro contínuo 
de comportamentos-problema.  
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Tabela 1. Caracterização da amostra de alunos, de acordo com idade, gênero, 
escolaridade, QI estimado, e uso de medicação. 

Dados 
Alunos 

1 2 3 4 5 

Idade 6 10 6 11 10 

Gênero masculino masculino masculino masculino masculino 

Escolaridade 1º ano (EF) 4º ano (EF) 1º ano (EF) 5º ano (EF) 4º ano (EF) 

Classificação 
do QI 
estimado 

Médio inferior Médio Médio Médio Médio inferior 

Atendimento 
clínico 

CAPSI (grupo 
com TO e 
consultas 
trimestrais 

com psiquia-
tra) e APAE 

Nenhum Nenhum Nenhum Psiquiatra 
(trimestral), 

neurologista e 
pedagoga (duas 

vezes por 
semana 

Medicação:      

- Fase pré-
intervenção 

Fluoxetina  

(15 gotas toda 
manhã) 

Nenhuma Nenhuma Nenhuma Imipramina 
25mg  

Carbamazepina 
10 mg  

Tofranil 75mg 

(Todas as 
noites) 

- Fase de 
seguimento 

Fluoxetina Fluoxetina 
(iniciou 

tratamento na 
quinta semana 
de interven-

ção) 

Nenhuma Nenhuma Imipramina 

Carbamazepina 

Tofranil 

 

 

O tempo de observação de cada criança em sala de aula foi de 60 
minutos divididos em dois registros de 30 minutos cada um, em aulas 
de Português e Matemática. Para contagem de um comportamento, 
foram estipulados 20 segundos. No Quadro 1, apresenta-se a descrição 
operacional das topografias de respostas que foram observadas em 
cada padrão comportamental. 
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Tabela 2. Caracterização dos professores, de acordo com idade, gênero e expe-
riência profissional com alunos com necessidades educacionais especiais. 

Dados 
Professores 

1 2 3 4 5 

Idade (em anos) 40 26 52 48 55 

Gênero feminino feminino feminino feminino feminino 

Formação Magistério e 
Pedagogia 

Pedagogia Magistério e 
Pedagogia 

Magistério 
e Pedagogia 

Magistério e 
Pedagogia 

Tempo de traba-
lho (em anos) 

12 6 25 23 32 

Tempo de traba-
lho com alunos 
com TEA 

primeiro ano primeiro ano primeiro ano segundo ano segundo ano 

Tempo de traba-
lho com o aluno 
participante do 
estudo 

primeiro ano primeiro ano primeiro ano primeiro ano segundo ano 

 

 

Foi realizada a validação do protocolo de observação realizada por 
duas pesquisadoras com formação básica em Psicologia e especializa-
ção em Análise de Comportamento, devidamente treinadas. A observa-
ção ocorreu em ambiente de sala de aula durante 60 minutos com um 
aluno com diagnóstico clínico-médico de TEA. Em decorrência dessas 
duas observações, foi calculado o índice de concordância (IC) entre 
observadores que indicou a precisão da folha de registro de observação. 
Os IC obtidos para as topografias avaliadas oscilaram entre 83% e 
100%.  

a) Questionário para verificação do nível geral de conheci-
mentos que o professor tem sobre o TEA. As perguntas formuladas 
foram: o que é Autismo? Quais são os principais problemas de compor-
tamento de uma criança autista? Como se realiza o diagnóstico de 
TEA? Quem deve efetuar o diagnóstico de TEA? Como você tem 
lidado no ambiente escolar com seu aluno com TEA? Você conhece 
alguma técnica específica para manejar as dificuldades que acontecem 
em sala de aula com esse aluno? Explique. 

b) Checklist para controle de uso das estratégias do programa 
de treinamento. Material utilizado pelos professores na ausência do 
pesquisador para acompanhar o processo da aplicação da intervenção. 
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Quadro 1. Descrição das topografias de respostas observadas conforme os 
padrões comportamentais de estereotipia, agressividade, autoagressividade, 
comunicação, área de interação social e respostas sensoriais. 

Padrão comportamental Topografias de respostas do 
padrão comportamental 

Descrição das respostas 
E

st
er

eo
ti

pi
as

 (
G

es
tu

al
, C

or
po

ra
l e

 V
er

ba
l)

 

Balanço da cabeça e/ou do 
corpo 

Balançar o corpo para frente e para trás; 
balançar a cabeça 

Movimentação 

Balançar os braços, balançar as mãos, 
bater palmas, fazer movimentos estranhos 
com as mãos e/ou dedos; pular repetida-
mente; correr e/ou andar repentinamente 

Posturas corporais estranhas 
Manter posturas corporais estranhas / fora 
do comum; fazer caretas estranhas; olhar 
fixamente para as mãos 

Uso inapropriado de objetos 
Olhar fixamente para objetos; cheirar e/ou 
lamber objetos; girar ou rodopiar objetos; 
cutucar objetos e/ou roupa 

Cheirar e/ou lamber o próprio 
corpo 

Cheirar e/ou lamber partes do corpo 

Gritos Emitir gritos, berros ou grunhidos 

Ecolalia 

Repetição de frases ou sons particulares 
que não tem relação com a situação. Fala 
repetitiva (de conteúdo) que foi ouvida 
recentemente ou tardiamente 

A
gr

es
si

vi
da

de
 

Agressão física a outras pessoas 
Bater em outros; chutar; empurrar; morder; 
agarrar e puxar; arranhar; beliscar; cuspir 

Agressão verbal a outras 
pessoas 

Emitir gritos, berros ou grunhidos 
direcionados a outras pessoas 

Destruição de objetos de outras 
pessoas 

Rasgar roupas, jogar cadeiras, quebrar 
objetos e utensílios dos outros 

Ataque de raiva (tantrums) 
Ataque súbito de raiva associado ou não a 
sons ou gritos subitamente direcionados a 
outras pessoas 

A
ut

oa
gr

es
si

vi
da

de
 

Autoagressão 

Morder a si próprio; bater na cabeça com a 
mão ou com outra parte do corpo; bater no 
próprio corpo (exceto cabeça) com as 
mãos ou outra parte do corpo; arranhar-se; 
beliscar-se; roer e arrancar as unhas das 
mãos ou pés; puxar o cabelo; ranger os 
dentes 

In
te

ra
çã

o 
so

ci
al

 e
 r

es
po

st
as

 s
en

so
ri

ai
s 

Resposta a estímulos sociais 
Deixar de olhar e/ou responder o professor 
quando solicitado 

Hipersensibilidade sensorial 
Respostas súbitas a ruídos tampando ou 
não os ouvidos 
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Com relação aos professores das crianças participantes, foram 
utilizados os seguintes instrumentos: 

Como mostrado no Quadro 2, esse checklist permitiu ao profes-
sor avaliar o seguimento das orientações de manejo mediante registro 
de frequência de suas aplicações. Os professores preencheram sema-
nalmente o checklist, e uma vez por mês era conduzida uma reunião 
com cada professor individualmente para esclarecimento de dúvidas e 
orientações do programa. Foi adotada a seguinte escala: 3 pontos para 
as estratégias aplicadas muitas vezes; 2 pontos para as estratégias 
aplicadas algumas vezes; 1 ponto quando eram utilizadas apenas em 
algumas aulas; e 0 quando as estratégias não eram utilizadas. 

c) Orientações para o treinamento. O material foi dividido em 
duas partes. A primeira parte abordou capacitação geral sobre TEA, 
focando aspectos epidemiológicos, clínicos, comportamentais, cogni-
tivos, de interação social, desenvolvimento, comunicação e lingua-
gem. A segunda parte focou estratégias de manejo comportamental 
baseadas no método ABA para crianças com TEA.  

d) Inventário de Problemas Comportamentais (Behavior Pro-

blems Inventory – BPI-01 (Versão vrasileira)4. É um inventário de 
avaliação específica de problemas de comportamento associados à defi-
ciência intelectual em pessoas de todas as idades e níveis de funciona-
mento. Avalia diferentes tipos de problemas de comportamento, de 
acordo com os padrões de estereotipia, autoagressividade e agressão / 
destruição. Está composto por 52 itens organizados em três escalas 
relacionadas aos tipos de problemas de comportamento. A primeira 
contém 14 itens relacionados a comportamentos de autoagressão, a 
segunda contém 24 itens relacionados a comportamentos estereotipados, 
e a terceira, 11 itens relacionados a comportamentos agressivos ou des-
trutivos. Os comportamentos de autoagressão (CAA) causam dano ao 
próprio corpo, os comportamentos estereotipados se referem aos atos 
voluntários que ocorrem repetidamente e da mesma forma e são caracte-
rísticos da pessoa, e os comportamentos agressivos / destrutivos são 
ações ofensivas ou ataques manifestos deliberados em direção a outro 
indivíduo ou objeto. O instrumento prevê que o cuidador identifique 
apenas comportamentos que tenham ocorrido pelo menos uma vez du-
rante os últimos dois meses. Além dos itens de comportamentos descri-
tos, é permitido ao informante / cuidador relatar quaisquer outros pro-
blemas comportamentais não referidos nas áreas das três escalas. Cada 
item de comportamento pode ser marcado em duas escalas, uma escala 
de cinco pontos que avalia frequência de ocorrência (nunca = 0, men-
salmente = 1, semanalmente = 2, diariamente = 3, o tempo todo = 4), e 
outra escala relacionada à gravidade do problema comportamental, que 
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Quadro 2. Checklist para controle da implementação das estratégias do pro-
grama. 

Estratégias de Intervenção Implementação Pontuação 
Comentários / 
Justificativa 

Uso de instruções claras e diretas 
para cada tarefa orientada 

Muitas vezes                          
Algumas vezes                         
Estratégia utilizada apenas 
em algumas aulas                          
Não foi utilizada a estratégia 
em sala                                                              

  

Uso de estímulos visuais no 
estabelecimento de rotinas 

Muitas vezes                             
Algumas vezes                         
Estratégia utilizada apenas 
em algumas aulas                          
Não foi utilizada a estratégia 
em sala                                   

  

Desenvolvimento de comporta-
mentos de solicitação e segui-
mento de ordens 

Muitas vezes                             
Algumas vezes                     
Estratégia utilizada apenas 
em algumas aulas                          
Não foi utilizada a estratégia 
em sala                                                         

  

Desenvolvimento de autonomia e 
independência 

Muitas vezes                             
Algumas vezes                          
Estratégia utilizada apenas 
em algumas aulas                           
Não foi utilizada a estratégia 
em sala                                      

  

Controle de estímulos anteceden-
tes para facilitar a emissão de 
comportamentos adequados e 
concorrentes com os padrões 
comportamentais de agressivida-
de / autoagressividade / estereoti-
pias  

Muitas vezes                             
Algumas vezes                         
Estratégia utilizada apenas 
em algumas aulas                           
Não foi utilizada a estratégia 
em sala                                      

  

 
Uso de avaliação funcional e 
análise funcional para identificar 
e manejar variáveis controladoras 
de comportamentos-alvo 

Muitas vezes                             
Algumas vezes                         
Estratégia utilizada apenas 
em algumas aulas                           
Não foi utilizada a estratégia 
em sala                                      

  

Ensino de cadeias comportamen-
tais com auxílio da tríplice 
contingência (antecedente-
comportamento-consequência) 

Muitas vezes                             
Algumas vezes                         
Estratégia utilizada apenas 
em algumas aulas                          
Não foi utilizada a estratégia 
em sala                                      

  

Modelagem de novos comporta-
mentos adequados mediante uso 
de reforçamento diferencial do 
tipo Reforçamento Diferencial de 
Comportamentos Incompatíveis 
(DRI), Reforçamento Diferencial 
de Comportamentos Alternativos 
(DRA), Reforçamento Diferenci-
al de Comportamentos de Baixas 
Taxas de Frequência (DRL) e 
Reforçamento Diferencial de 
Outros Comportamentos (DRO) 

Muitas vezes                             
Algumas vezes                         
Estratégia utilizada apenas 
em algumas aulas                           
Não foi utilizada a estratégia 
em sala                                      
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varia de 1 a 3 (leve = 1, moderado = 2, grave = 3)4. Estudo de valida-
ção do instrumento de Baraldi4 mostrou indicadores preliminares de 
validade convergente adequados entre as escalas do BPI-01, o Inven-
tário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 
anos (CBCL/6-18) e o Autism Screening Questionnaire (ASQ). Os 
valores dos coeficientes Alfa de Cronbach mostraram propriedades 
estatísticas adequadas de fidedignidade da versão brasileira do instru-
mento. 

e) Diário de campo. Permitiu registrar diversos eventos relata-
dos pelos professores no acompanhamento dos checklists para contro-
le da implementação das orientações. Por razões logísticas de finaliza-
ção do estudo, esses dados não fizeram parte das presentes análises. 
Em publicações futuras os dados serão utilizados. 

 
Programa de Treinamento de professores para  

manejo comportamental de crianças com TEA 

O programa de treinamento aplicado no estudo-piloto (Quadro 3) 
utilizou estratégias de ABA passíveis de utilização em sala de aula, de 
acordo com recomendações de Levy et al.17,41.  

Na Figura 1, apresenta-se o fluxograma de execução do presente 
estudo, de acordo com as fases de pré-intervenção, intervenção, pós-
intervenção e seguimento. 

 

Fase 1 - Pré-intervenção 

Nesta primeira fase, foram utilizados os instrumentos descritos 
no Quadro 4. 

 

Fase 2 - Intervenção  

Esta fase teve duração de dois meses e seguiu as seguintes etapas: 

1ª etapa: nos primeiros 15 dias foram realizados dois encontros 
individuais com os professores, com duração aproximada de 90 minutos 
cada encontro. No primeiro encontro foi abordada a caracterização 
geral dos TEA, principais alterações comportamentais, de interação 
social e comunicação e de linguagem. No segundo encontro foram 
apresentadas as estratégias de manejo comportamental de crianças 
com TEA baseado no método ABA. Os conteúdos de ambos os encon-
tros fizeram parte do Programa de Treinamento. Tendo em considera-
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ção que intervenções baseadas no método ABA somente podem ser 
executadas por profissionais que receberam o correspondente certifi-
cado de treinamento para esse tipo de formação, o programa de trei-
namento utilizado se baseou apenas em alguns componentes do méto-
do que foram descritos no programa (Quadro 3). 

O treinamento possibilitou aos professores terem uma lista de es-
tratégias de manejo comportamental em sala de aula baseadas nos 
seguintes procedimentos: a) uso de instruções claras e diretas para 
cada tarefa orientada; b) uso de estímulos visuais no estabelecimento 
de rotinas; c) desenvolvimento de comportamentos de solicitação e 
seguimento de ordens; d) desenvolvimento de autonomia e indepen-
dência; e) controle de estímulos antecedentes para facilitar a emissão 
de comportamentos adequados e concorrentes com os padrões com-
portamentais de agressividade / autoagressividade / estereotipias; f) 
avaliação e análise funcional para identificar e manejar variáveis con-
troladoras de comportamentos-alvo; g) identificação de cadeias com-
portamentais com auxílio da tríplice contingência (antecedente-
comportamento-consequência); h) modelagem de novos comporta-
mentos adequados mediante o uso de reforçamento diferencial do tipo 
DRI, DRA, DRL e DRO. 

2ª etapa: no terceiro encontro, com duração de 60 minutos, todos 
os professores foram instruídos quanto ao preenchimento do checklist 
para controle de implementação das estratégias de manejo comporta-
mental do programa. O preenchimento ocorreu semanalmente.  

 
Fase 3 - Pós-intervenção  

Após finalização da intervenção foram aplicados novamente os 
instrumentos BPI/01 e ABC, e, novamente, procedeu-se ao registro de 
observação de comportamentos das topografias de resposta descritas 
no Quadro 1. 

 

Procedimentos de coleta e análise de dados  

Os dados de inteligência dos alunos participantes foram coleta-
dos nas suas residências, em local apropriado para esses fins. As ins-
truções seguidas para a avaliação do QI estimado foram as estipula-
das pelo manual da escala WISC-III. Os professores responderam a 
um questionário para avaliar conhecimentos gerais sobre TEA antes e 
após o programa. A avaliação comportamental dos alunos participan-
tes conforme os inventários BPI-01 e ABC seguiu as instruções esta-
belecidas em cada instrumento.  
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Quadro 3. Síntese de conteúdos do Programa de Treinamento de professores. 

ENCONTRO 1 

TEMA OBJETIVO CONTEÚDO MATERIAIS 

- Caracterização 
do TEA 

 

- Análise Aplica-
da do Compor-

tamento (ABA) e 
TEA 

Apresentar a defini-
ção e as característi-

cas do TEA 

 

- Critérios clínicos para o 
autismo conforme o DSM-

IV-TR 

 

- Significado do termo 
espectro do autismo 

 

- Principais comprometimen-
tos nas áreas comportamen-

tal, sensorial, relacional, 
pessoal social 

 

- Método ABA 

- Slides 

ENCONTRO 2 

TEMA OBJETIVO CONTEÚDO MATERIAIS 

Análise Aplicada 
do Comporta-

mento (ABA) e 
TEA 

- Apresentar e 
instruir o professor 
sobre estratégias de 
manejo comporta-
mental de alunos 

com TEA 

 

- Instruir e treinar o 
professor sobre 

estratégias de mane-
jo comportamental 
baseadas na análise 
funcional e reforça-
mento diferencial 

- Estratégias de controle de 
estímulos baseadas no uso de 
instruções para realização de 

tarefas, uso de estímulos 
visuais no estabelecimento 

de rotinas, desenvolvimento 
de comportamentos de 

solicitação e seguimento de 
ordens, desenvolvimento de 
autonomia e independência 

 

- Identificação e manejo de 
problemas de comportamen-
tos ou comportamento-alvo 

 

- Avaliação funcional e 
análise funcional para identi-
ficar o manejo de variáveis 
controladoras de comporta-

mentos-alvo 

 

- Modelagem de novos 
comportamentos adequados 

mediante uso de reforçamen-
to diferencial do tipo DRI, 

DRA, DRL e DRO 

- Slides 

 

- Guia 

 

- Checklist 
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FASES 

  

DO 

  

ESTUDO 

 Fase 1- Pré-intervenção 

- Apresentação  

- Informações gerais sobre o projeto e assinatura de 

documentos do Comitê de Ética 

- Aplicação dos instrumentos de coleta de dados nas 

crianças e professores 

- Entrega de Guia Psicoeducativo para leitura  

  

Fase 2 - Intervenção (Duração: dois meses) 

- Capacitação de professores sobre TEA (1ª fase do 

Programa de Treinamento) 

- Treinamento de professores para aplicação de estra-

tégias de manejo comportamental em sala de aula (2ª 

fase do Programa de Treinamento) 

- Treinamento de professores para preenchimento dos 

checklists 

  

Fase 3 - Pós-intervenção  

- Aplicação dos instrumentos de coleta de dados nas 

crianças (exceto WISC-III) e professores 

Figura 1. Fluxograma de execução. 
 

 
Quadro 4. Instrumentos utilizados na avaliação pré-intervenção. 

Avaliação de QI Estimado de 
Inteligência 

a) Escala de Inteligência Wechsler para crianças 
(WISC-III) 

Avaliação 

Comportamental 

b) Versão Brasileira do Inventário de Problemas 
Comportamentais - BPI-01. 

c) Autism Behavior Checklist (ABC) 

d) Registro de observação de comportamentos 

Verificação de conhecimen-
tos sobre TEA 

e) Questionário para verificação do nível geral de 
conhecimentos que o professor tem sobre o TEA 
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Os professores preencheram semanalmente cada checklist para 
controle do uso das estratégias de manejo comportamental do pro-
grama. Esses checklists eram retirados na escola a cada 15 dias. No 
dia da retirada, cada checklist foi revisado e discutido (duração 30 
minutos) com o professor para esclarecimento de dúvidas e orienta-
ções de manejo comportamental, conforme as estratégias gerais esti-
puladas para o treinamento (descritas na 2ª etapa da fase de interven-
ção). Uma vez por mês foi conduzida uma reunião de aproximada-
mente 30 minutos de duração para esclarecimentos e orientações em 
relação ao programa aplicado. 

Foram realizadas análises qualitativas e quantitativas dos dados 
com base nas três fases do estudo. Em todas as análises, as crianças 
foram utilizadas como seu próprio controle. As análises quantitativas 
consistiram na comparação das pontuações totais dos instrumentos 
ABC e BPI-01 antes e após a intervenção. Especificamente em rela-
ção ao ABC, seu uso teve como finalidade avaliar possíveis modifica-
ções decorrentes da intervenção. Daí, que o uso desse instrumento 
esteja restrito à soma de comportamentos presentes. Em outras pala-
vras, a análise adotada não compromete o resultado referente à condi-
ção clínica e de possível diagnóstico de TEA avaliada pelo inventário 
ABC. Já os dados provenientes do registro de observação comporta-
mental foram comparados (antes e após a intervenção) em função da 
frequência da resposta. Na observação pós-intervenção foram regis-
trados, além dos comportamentos inadequados que faziam parte do 
protocolo, outros comportamentos adequados emitidos pelas crianças.  

 
RESULTADOS 

 
Os resultados serão apresentados conforme as fases de aplicação 

do programa. Em relação à quantidade, qualidade e tipo de informa-
ções sobre TEA em função de etiologia, caracterização e formas de 
manejo em sala de aula, observou-se que, de maneira geral, os profes-
sores participantes não estavam atualizados do ponto de vista científi-
co sobre os TEA e possuíam déficits de habilidades no manejo desses 
escolares no contexto de sala de aula. Somente um professor utilizava 
termos técnicos adequados ao responder à entrevista. Inclusive nas 
respostas às questões relacionadas à formação do profissional que está 
habilitado para emitir um diagnóstico de TEA no Brasil, os professo-
res também evidenciaram despreparo, já que a maioria respondeu que 
o psicopedagogo é o profissional habilitado para tal diagnóstico. Esses 
resultados foram semelhantes aos obtidos por Santos e Santos36, Silveira 
e Neves40 e Quatrin e Pivetta33. 
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Estudos como o de Camargo e Bosa9 evidenciam que, para que 
um aluno com TEA possa se desenvolver no contexto escolar, é ne-
cessário que o professor esteja qualificado para atender as demandas 
associadas ao transtorno em questão. Essa mesma recomendação se 
verifica em outros trabalhos10,15,16,23,36.  

Os professores em questão não conheciam o transtorno nem os 
comportamentos frequentemente associados. Também relataram que 
não sabiam como agir e o que fazer para ajudar os alunos a aprender e 
a socializar-se. Alguns professores na fase pré-intervenção apresenta-
ram dúvidas relacionadas à aprendizagem de seus alunos. Por exem-
plo: o aluno com TEA é capaz de aprender? Como eles aprendem? Já 
na avaliação dessas mesmas informações, na fase pós-intervenção, 
verificaram-se respostas qualitativamente mais adequadas e completas 
com uso de termos científicos para definir TEA, caracterizar proble-
mas de comportamento com indicação dos sintomas do transtorno e 
estratégias comportamentais de manejo em sala de aula a partir das 
ferramentas do método ABA.  

Na Tabela 3 são apresentados os resultados referentes ao cum-
primento das estratégias do programa de treinamento de intervenção 
dos cinco professores participantes. Observa-se que as estratégias 
mais utilizadas foram desenvolvimento de autonomia e independência, 
uso de instruções claras, uso de análise funcional, uso de DRI, DRA, 
DRL e DRO e controle de estímulos antecedentes. Já as estratégias 
menos utilizadas foram: uso de estímulos visuais e ensino de cadeias 
comportamentais com auxílio da tríplice contingência. As justificati-
vas oferecidas pelos professores quanto ao não cumprimento dessas 
estratégias foram, dentre outras, necessidade do cumprimento de roti-
na escolar e falta de tempo que permitisse a implementação das ativi-
dades estipuladas no programa. 

As estratégias comportamentais utilizadas no estudo auxiliaram 
os professores a lidar e entender melhor o processo educacional da 
criança com TEA, propiciaram novos contextos de interação positiva 
em sala de aula, possibilitaram a instalação de comportamentos que 
pudessem viabilizar o desenvolvimento de uma aprendizagem intenci-
onal, assim como de situações, atividades e contextos favoráveis para 
que os alunos com TEA apresentassem aprendizado comportamen-
tal12. 
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Tabela 3. Frequências médias do cumprimento das estratégias do programa 
de treinamento pelos professores. 

Estratégias 
Professores Mé-

dia 1 2 3 4 5 

1. Uso de instruções claras e 
diretas 

2,5 3 2.3 2.5 1,5 2,3 

2. Uso de estímulos visuais 2,1 1.25 0 2 2,3 1,6 

3. Desenvolvimento de compor-
tamentos de solicitação e segui-
mento de ordem 

2 2 2.8 2.5 2,3 2,1 

4. Desenvolvimento de autono-
mia e independência 

2,5 1.75 2,7 2.3 2,7 2,6 

5. Controle de estímulos antece-
dentes 

2,25 1.75 1.7 1.6 1,8 2,0 

6. Uso de avaliação e análise 
funcional 

2,3 1.3 2.1 1.6 2 2,2 

7. Ensino de cadeias comporta-
mentais com auxílio da tríplice 
contigência 

1,8 1.1 1.6 1.7 2 1,9 

8. DRI, DRA, DRL e DRO 2,5 2.75 2.8 2 1,8 2,1 

 

 

Resultados comportamentais dos alunos mediante uso de  

instrumentos padronizados nas fases pré e pós-intervenção  

 
Os resultados referentes ao preenchimento do BPI/01 pelos pro-

fessores dos alunos participantes são apresentados na Tabela 4. Ob-
serva-se que uma das escalas que havia pontuado frequências elevadas 
de problemas de comportamento foi a de estereotipia, e foi verificado 
em todos os alunos redução dessas taxas de acordo com a percepção 
dos professores. Dentre as topografias comportamentais que foram 
diminuídas e/ou extintas constam balançar para frente e para trás, 
esfregar-se, acenar e balançar os braços, balançar as mãos, bater pal-
mas, exibir continuamente movimentos com os dedos, fazer caretas, 
ficar mexendo na blusa e bater o material na mesa.  

Os resultados referentes ao registro de observação comportamen-
tal em sala de aula nas fases pré e pós estão nas Tabelas 5a-c, na qual 
se observa redução expressiva das respostas nos padrões comporta-
mentais que haviam pontuado taxas elevadas de respostas na fase pré-
intervenção. Por exemplo, balançar a cabeça e o corpo, movimentação, 
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posturas corporais estranhas, cheirar e lamber o próprio corpo, ecolalias, 
ausência de respostas a estímulos sociais, andar pela sala, tirar a linha da 
roupa, fazer caretas e balançar os braços. 

 
 

Tabela 4. Resultados das pontuações brutas de frequência obtidas no Inven-
tário de Problemas Comportamentais BPI-01, de acordo com relato dos 
professores. 

 

Alunos 

Escalas BPI-01 

Autoagressividade Estereotipia Agressividade 

Pré Pós ≠ Pré Pós ≠ Pré Pós ≠ 

1 0 0 0 26 2 -24 0 0 0 

2 4 2 -2 10 5 -5 0 0 0 

3 0 0 0 4 3 -1 0 0 0 

4 9 2 -7 7 5 -2 0 0 0 

5 4 0 -4 24 12 -12 2 0 -1 

 
 

 
Novos comportamentos descritos pelos professores  

nos acompanhamentos dos checklists 

 
De acordo com os registos realizados pelos professores nos che-

cklists, foi possível identificar algumas diferenças nos comportamen-
tos das crianças entre as fases pré e pós-intervenção, como pode ser 
visualizado no Quadro 5. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os resultados referentes à avaliação de conhecimentos do profes-

sor sobre o tema Transtornos do Espectro do Autismo mostraram 
diferenças qualitativas expressivas entre as fases pré e pós-estudo. Os 
dados obtidos são sugestivos de indicadores de qualificação profissional 
dos professores envolvidos sobre o tema TEA e seus correlatos de 
manejo comportamental.  

Em relação à avaliação de padrões comportamentais dos cinco alu-
nos com TEA, verificou-se no estudo-piloto que muitos dos problemas  
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Tabela 5a. Topografias de respostas dos padrões comportamentais observa-
dos nos alunos nas fases pré e pós. 

 
 

Alunos 

Padrão comportamental: Estereotipias 

Balanço da 
cabeça e do 

corpo 

 
Movimentação 

Posturas 
corporais 
estranhas 

Uso 
inapropriado 

de objetos 
Pré Pós ≠ Pré Pós ≠ Pré Pós ≠ Pré Pós ≠ 

1 22 0 -22 49 4 -45 31 0 -31 0 8 8 

2 3 0 -3 1 1 0 1 0 -2 38 1 -37 

3 0 0 0 20 1 -19 1 0 -1 2 2 0 

4 3 0 -3 10 5 -5 10 5 -5 16 4 -12 

5 4 0 -4 13 3 -10 18 8 -10 11 8 -3 

 Cheirar e/ou  
lamber  

o próprio corpo 

 
Gritos 

 
Ecolalias 

   

 Pré Pós ≠ Pré Pós ≠ Pré Pós ≠    

1 47 1 -46 0 0 0 41 0 -41    

2 6 0 -6 0 0 0 1 0 -1    

3 0 0 0 3 0 -3 6 0 -6    

4 0 0 0 9 5 -4 20 1 -19    

5 2 0 -2 0 0 0 0 0 0    

 
 
 
Tabela 5b. Topografias de respostas dos padrões comportamentais observa-
dos nos alunos nas fases pré e pós. 

 
 

Alunos 

Padrão comportamental: Agressividade 

Agressão física 
a outras  
pessoas 

Agressão verbal 
a outras 
pessoas 

Destruição de 
objetos de 

outras pessoas 

Ataque de 
raiva 

Pré Pós ≠ Pré Pós ≠ Pré Pós ≠ Pré Pós ≠ 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 5c. Topografias de respostas dos padrões comportamentais observa-
dos nos alunos nas fases pré e pós. 

 

 

Alunos 

Padrão  
comportamental:  

Autoagressividade  

 Padrão comportamental: 
Interação social /  
resposta sensorial 

 
Autoagressão 

 Respostas a 
estímulos sociais  

(ausência) 

Hipersensibilidade 
sensorial 

Pré Pós ≠  Pré Pós ≠ Pré Pós ≠ 

1 0 0 0  4 1 -3 0 0 0 

2 0 0 0  1 0 -1 0 0 0 

3 1 0 -1  5 0 -5 0 0 0 

4 0 0 0  5 0 -5 0 0 0 

5 0 0 0  7 0 -7 2 0 -2 

 

 

Quadro 5. Relatos de professores sobre novos comportamentos dos alunos 
observados na fase pós-intervenção. 

Relatos de professores / Fases de Intervenção 

Exemplos: 

1. “Antes A1 só levantava da mesa para andar sem objetivo pela sala.” (sic)  

2. “À medida que as ações foram implementadas, Aluno 1 aprendeu a apontar para os 
objetos, ir sem ajuda até a sala de aula, pegar e guardar os próprios brinquedos.” (sic) 

3. “Aluno 3 passou a ir buscar materiais e distribuir cadernos e lições na sala de aula.” (sic) 

A professora relatou que reforçou frequentemente comportamentos adequados de A3 
e, a partir dessas situações, progressivamente ele passou a participar das atividades em 
sala de aula. 

4. “Aluno 4 fazia o que queria em sala de aula: falava alto, rabiscava o quadro e 
gritava.” (sic) 

Professora relatou que passou a utilizar estratégias visuais para mostrar objetos, figu-
ras e situações e ensinar para A4 comportamentos de seguir regras.  

“Aluno 4 aprendeu a pedir material emprestado e a pedir desculpas quando emitisse 
algum comportamento inadequado.” (sic) 

A professora relatou que reforça positivamente comportamentos adequados de A4 
quando ele faz as lições e quando ele não grita em sala de aula, parabenizando-o pelo 
bom comportamento. 

Para que A4 ande menos na sala de aula, a professora passou a orientar tarefas incom-
patíveis como: pedir para A4 desenhar, pintar, ligar os pontos, ligar as figuras com as 
palavras, escrever algumas palavras, entre outras atividades. 
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identificados na fase pré-intervenção diminuíram expressivamente suas 
taxas de ocorrência, e alguns deles foram, inclusive, extintos. Esses 
indicadores de melhora foram verificados tanto nos instrumentos padro-
nizados como nos registros de observação efetuados. 

Os resultados positivos obtidos permitem reconhecer que o pro-
grama de treinamento aplicado se mostrou eficaz no contexto de apli-
cação de sala de aula com esses alunos. Deve ser salientado que o 
nível de funcionamento cognitivo da amostra participante deve ter 
favorecido a utilização com sucesso do programa.  

Embora fossem feitas adaptações ao método ABA na condução 
do programa de treinamento, foi verificado nos relatos de preenchi-
mento dos checklists que os professores envolvidos puderam usar 
diversas estratégias. Por exemplo, promoção e utilização de instruções 
claras, diretas e concisas de maneira intensiva, avaliações para medir o 
progresso do aluno, realização de avaliação funcional e análise funci-
onal dos comportamentos e de competências, uso de reforço positivo 
para ensinar novas habilidades, controle de estímulos e estratégias de 
reforçamento diferencial, dentre outras. O estudo mostrou que alterna-
tivas do método ABA em contextos tão complexos como o de inclu-
são escolar podem ser eficazes para modificar comportamentos descri-
tos como problema19. 

O estudo previu também o registro de novos comportamentos 
não observados nos repertórios dos escolares participantes na fase pré-
intervenção. Foram comportamentos julgados como adequados ao 
contexto escolar de acordo com recomendações de estudos anterio-
res3,26. Por exemplo, pedir materiais aos professores, responder a ques-
tões formuladas, solicitar objetos, cumprir ordens, dentre outros. Duas 
hipóteses podem ser formuladas em relação a esses novos comporta-
mentos que foram introduzidos nos repertórios das crianças:  

a) É provável que o aumento das taxas de novos comportamentos 
se deva ao uso elevado das estratégias por parte dos professores. Co-
mo mostrado na descrição de resultados, a maior parte das estratégias 
foi usada com frequência diária ou semanal;  

b) É provável também que o grau leve de comprometimento inte-
lectual dessas crianças tenha sido uma variável que atuou como fator 
facilitador para a utilização bem sucedida das estratégias de manejo. 

De outro lado, algumas limitações devem ser citadas:  

a) o tempo de execução da intervenção foi curto, dos cinco me-
ses iniciais previstos somente dois meses foram utilizados por ques-
tões administrativas das escolas, alheias ao projeto;  
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b) as melhoras comportamentais devem ser avaliadas e interpre-
tadas apenas no âmbito restrito do contexto escolar, pois não foi pos-
sível verificar indicadores de generalização desses comportamentos a 
outros contextos;  

c) identificaram-se, ainda, dificuldades de professores no uso de 
algumas das estratégias devido a fatores relacionados com a infraes-
trutura escolar (elevado número de alunos, falta de materiais pedagó-
gicos e falta de profissionais em sala de aula para auxiliar o professor 
principal, dentre outros);  

d) impossibilidade de nova coleta de dados para configurar uma 
quarta fase do estudo, no caso seguimento ou follow-up;  

e) falta de obtenção de dados comportamentais mediante uso de 
filmagem por não ter sido autorizada pela escola. Entretanto, os dados 
comportamentais que foram registrados tanto na observação como nos 
diários de campo serão utilizados futuramente para o levantamento de 
hipóteses funcionais sobre variáveis relacionadas à emissão dos com-
portamentos identificados.  

Para estudos futuros, recomenda-se a ampliação do tempo de in-
tervenção do programa, a inclusão de escolares com TEA com níveis de 
deficiência intelectual leve a moderado, e avaliação rigorosa de possí-
veis benefícios de programas como este para crianças com comprome-
timentos cognitivos mais graves. Dessa forma, pode haver indicadores 
precisos sobre a falta de benefícios de políticas inclusivas em salas de 
aula regular para crianças com TEA e deficiência intelectual grave. 
Recomenda-se também, no contexto do programa desenvolvido, a utili-
zação de outros instrumentos de avaliação comportamental, o desenvol-
vimento da proposta com escolares que iniciam o primeiro ano do Ensino 
Fundamental e, sempre que possível, a adoção de intervenções semelhan-
tes junto aos pais ou cuidadores dessas crianças no contexto familiar.  
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Os Transtornos do Espectro do Autismo são designados na versão 
brasileira do DSM-V como “Transtorno do Espectro Autista” e classifi-
cados entre os Transtornos do “Neurodesenvolvimento”2. Detalhes 
sobre a sintomatologia dos TEA podem ser lidos no primeiro capítulo 
deste livro.  

Os comprometimentos nessas áreas estão presentes antes dos 3 
anos de idade, quando os pais, em geral, já percebem e se preocupam 
com as limitações observadas, cada vez mais aparentes ao longo do 
desenvolvimento. Desse modo, observa-se uma dificuldade qualitativa 
dessa criança em relacionar-se e comunicar-se de maneira usual com as 
pessoas desde cedo. 

Segundo Sifuentes e Bosa15, trata-se de um distúrbio do desenvol-
vimento complexo, que pode ser identificado como uma síndrome com-
portamental de etiologias múltiplas e com graus variados de severidade. 

Indivíduos autistas costumam demonstrar menos interesse em re-
lacionar-se com os demais, o que compromete a interação social recí-
proca. Com relação à comunicação, pode haver um déficit parcial ou 
ausência completa da comunicação verbal, além de prejuízos na co-
municação não verbal. Estereotipias motoras e verbais são também 
frequentes, assim como concentração da atenção em partes de objetos 
e movimentos repetitivos de algum objeto inanimado, o que caracteri-
za um repertório restrito de atividades e interesses9.  

Com relação à prevalência dos TEA, de acordo com Paula et 
al.93, a estimativa indicada pelos estudos mais recentes é de quatro a 
seis casos a cada dez mil nascimentos, o que faz com que o TEA seja 
um dos distúrbios do desenvolvimento mais frequentes na infância. 
Os autores indicam que a maior parte de informação sobre o assunto 
vem dos Estados Unidos e da Europa devido ao avanço na padroni-
zação do diagnóstico. 

Todavia, a melhoria na caracterização dos sintomas e do quadro 
clínico de tais transtornos não é prontamente assimilada pela popula-
ção em geral, pois existe uma grande lacuna de informações entre a 
pesquisa científica e o saber popular.  

Com isso, famílias com filhos com TEA, normalmente, sentem 
uma grande dificuldade não só em entender o comportamento da 
própria criança que já revela sinais incongruentes com o desenvol-
vimento típico, mas também em tomar providências efetivas junto a 
profissionais e serviços de saúde. 

É nesse sentido que o Ministério da Saúde se posicionou criando 
uma série de organismos assistenciais em saúde mental, cujo objetivo 
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seria atender, junto aos municípios, as pessoas que conduzem crian-
ças, jovens e adultos com transtornos do desenvolvimento.  

Assim, encaminham-se os pacientes aos serviços ambulatoriais, 
hospitalares e Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) dos Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS), de preferência nos locais onde foram 
instalados os próprios da infância (CAPSi). No entanto, mesmo com 
todo esse desenvolvimento no campo da saúde pública, para muitas 
famílias, a promoção dessas políticas governamentais que possam 
garantir a inclusão social de pessoas com deficiência e/ou transtornos 
de desenvolvimento, o que inclui os TEA, certamente é insuficiente. 
Como a estrutura dos CAPS é recente, em muitas cidades brasileiras, 
as famílias utilizam as APAES para avaliação e intervenção nos TEA. 

Independentemente do local de atendimento, vários aspectos 
entram em discussão, desde a identificação de um diagnóstico perti-
nente, realizado por um profissional de saúde, até o tratamento médi-
co-terapêutico propriamente dito, após toda a trajetória de providên-
cias tomadas não só pelas famílias das crianças com TEA, mas tam-
bém pelos médicos e terapeutas envolvidos nesse processo. 

Em face dessas considerações, nesse contexto de saúde pública 
e particular, o tema abordado neste capítulo visa a discutir a trajetó-
ria de pais com filhos com TEA na busca de diagnóstico e tratamento 
em serviços de saúde, em especial no município de Barueri do Esta-
do de São Paulo, baseando-se em uma rigorosa pesquisa científica 
realizada com o apoio de uma equipe multidisciplinar, e que culmi-
nou em uma dissertação de mestrado apresentada ao Programa de 
Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 

 A escolha por esse município se deu em face da existência de 
várias características que o tornam representativo em relação aos 
demais municípios do estado de São Paulo, seja nas questões geográ-
fica e econômica em geral, ou em aspectos particulares como o edu-
cacional e o de saúde, que abrangem desde a quantidade de indiví-
duos inseridos no sistema de ensino, o tipo de atendimento dos servi-
ços de saúde até o índice de qualidade de vida da população.  

Os locais para a coleta de dados foram justamente os principais 
serviços especializados e gratuitos de atendimento a indivíduos com 
TEA em Barueri, como o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-
Juvenil (CAPSi), com dedicação exclusiva à faixa etária de menores 
de idade, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(SDPD) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). 
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Foram traçados, então, os objetivos específicos que vislumbram 
contemplar os aspectos fundamentais na trajetória dessas famílias, a 
saber, o tempo transcorrido durante a busca de um diagnóstico preci-
so, a utilização dos serviços especializados, os profissionais de saúde 
que fazem parte desse processo, a informação das famílias a respeito 
das características do transtorno, o impacto no âmbito social e fami-
liar de ter um filho com TEA e, por fim, as estratégias de enfrenta-
mento frente a essas dificuldades. 

Por fim, cumpre-se levantar, ainda, as justificativas para tal 
empreendimento, ou seja, quais os aspectos relevantes que norteiam 
o trabalho realizado, e que possam dar um retorno não somente como 
pesquisa científica sobre a trajetória familiar dessa população com 
TEA, mas para subsidiar o município de Barueri nas políticas públi-
cas de saúde e educação. Espera-se, nesse sentido, que este trabalho 
possa contribuir com o estabelecimento de metas direcionadas ao 
atendimento a pessoas com TEA nos serviços públicos e gratuitos de 
Barueri. 

 
A TRAJETÓRIA 

 
O nascimento de uma criança geralmente é marcado por ser um 

momento de grande expectativa para os pais. No entanto, é comum 
em famílias com um filho com TEA a vivência da angústia de perce-
ber, logo nos primeiros meses ou anos de vida, que esse novo ser está 
apresentando características distintas de uma criança normal. A com-
preensão de que o filho esperado não corresponde às expectativas 
normalmente acarreta grande impacto emocional nessas famílias6,7. 

Sabe-se que, para se chegar ao diagnóstico de autismo, as famí-
lias costumam percorrer um difícil caminho que vai desde o estra-
nhamento às primeiras suspeitas sobre o comportamento da criança, 
passando pela decisão de buscar por um auxílio especializado.  

De fato, trata-se de uma etapa que requer paciência e atitude, 
pois pode durar bastante tempo e implica na busca por informações 
precisas para compreender melhor as características do filho. Senti-
mentos de esperança e desilusão oscilam nesse período. Portanto, 
quanto antes os pais receberem o diagnóstico, mais cedo serão dados 
os passos necessários para enfrentar a situação e buscar um tratamento 
adequado8. Em estudo realizado por Braga e Ávila5, 95% das mães de 
filhos com TGD afirmaram que, para ter uma direção sobre o trata-
mento e perspectivas, é imprescindível saber o diagnóstico do filho. 
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Diversos aspectos podem interferir no percurso traçado pelas 
famílias para buscar uma explicação médica a respeito do desenvol-
vimento atípico do filho. Apesar de que alguns sinais do autismo 
podem ser observados antes dos 12 meses de idade, dificuldades 
relacionadas a um padrão restrito de atividades e interesses, assim 
como o déficit na interação e comunicação social, em alguns casos, 
só se tornam mais evidentes por volta dos 3 anos de idade, o que 
dificulta e implica, sem dúvida, em demora para fechar o diagnóstico 
e, consequentemente, para inserir a criança em um tratamento ade-
quado17. 

A capacitação profissional e a consequente orientação transmi-
tida às famílias também impactará, inevitavelmente, essa trajetória.  

Wilkinson18 discute a temática da quantidade de médicos ne-
cessários para uma família consultar para chegar ao diagnóstico de 
TEA para o filho. O autor descreve pesquisa realizada no Reino Uni-
do em que, das 1.200 famílias entrevistadas, apenas 8% conseguiram 
o diagnóstico na primeira visita clínica. A maior parte obteve o diag-
nóstico após o terceiro profissional consultado e, em muitos casos, os 
pais tiveram que esperar por mais de cinco anos para a confirmação 
do diagnóstico de TEA do filho. Para o autor, existe uma preocupa-
ção constante por parte dos pais, não só para a identificação diagnós-
tica como também para o acesso ao tratamento. 

Uma das discussões atuais sobre a possibilidade de um prog-
nóstico positivo para crianças com TEA reside na importância da 
intervenção precoce, enquanto a criança ainda está nos anos pré-
escolares, de zero a 3 anos. 

Segundo Bosa4, um dos fatores que prejudica a intervenção 
precoce é a falta de conhecimento sobre certos aspectos do desen-
volvimento normal de uma criança, como comportamentos de comu-
nicação não verbal. A presença ou não no bebê de gestos espontâ-
neos com o objetivo de compartilhar algo que tenha chamado aten-
ção é um fator significativo para o diagnóstico. A autora salienta os 
desafios para a realização de um diagnóstico preciso devido à possi-
bilidade de se confundir o autismo com outros transtornos relaciona-
dos a déficits de aprendizado ou prejuízos da linguagem, uma vez 
que compartilham sintomas similares. 

Segundo Passos12, a trajetória dos pais e, principalmente, das 
mães para a aquisição de uma informação médica sobre a real condi-
ção clínica do filho comumente passa por etapas que vão desde a famí-
lia lidar com as próprias expectativas, passando pela premência em se 
obterem informações sobre qual especialidade médica procurar, até a 
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eventual dificuldade de se encontrar um profissional da saúde que 
esteja de fato preparado para orientar corretamente essa família. Após 
uma peregrinação por diversos profissionais e serviços de saúde, o que 
provavelmente ocasiona desgaste emocional, os pais têm que, por fim, 
enfrentar a realidade do diagnóstico final. 

Após o impacto do diagnóstico, das informações e orientações 
recebidas pelos profissionais de saúde, um novo processo passa a se 
desenvolver entre os pais de filhos com TEA. Sentimentos de perda 
do filho esperado, desolamento e tristeza emergem quando os pais 
compreendem a gravidade da situação. No entanto, essa etapa pode 
indicar o início do processo de aceitação. Normalmente, quando os 
pais absorvem a confirmação do diagnóstico médico sobre o trans-
torno do filho e percebem a sua gravidade, a depressão pode emergir.  

Existe ampla literatura sobre estudos que comprovam que a de-
pressão em mães de filhos com autismo é maior do que em mães de 
filhos sem deficiência3,10. Um dos fatores agravantes desse panorama é, 
certamente, a incapacidade que muitos pais sentem no trato diário com o 
filho: o que fazer para tentar mudar ou pelo menos abrandar a realidade? 

É justamente nesse contexto que surge a necessidade de apoio 
psicológico e serviços públicos de boa qualidade que sustentem a 
possibilidade de uma perspectiva mais positiva e que tenham bons 
programas de apoio à família. Famílias desamparadas pelos serviços 
públicos têm menos perspectivas de cuidar do filho e, portanto, ten-
dem a buscar se esquivar da realidade ou a se deprimir16. 

A etapa de enfrentamento pode ser observada quando os pais 
começam a superar o estado depressivo a partir do confronto com a 
realidade e passam a analisar estratégias efetivas de como lidar com 
a situação, a fim de adaptar-se a situações de crise e estresse. Esse 
momento, em que é comum a busca por informações acerca do trans-
torno e por alternativas de tratamento e apoio, representa uma das 
fases do processo de coping, que envolve a procura por estratégias 
para fazer frente às adversidades3. Para Schmidt et al.14, é fundamen-
tal, por parte dos profissionais da saúde, que se identifiquem quais as 
formas de coping empregadas pelas mães, ou seja, quais são as estra-
tégias mais recorrentes para lidar com o estresse de cuidar de um 
filho com TEA. O mapeamento dessas estratégias permite que esses 
profissionais se posicionem e direcionem as atividades de orientação 
e acompanhamento de maneira adequada. 

Finalmente, é importante considerar que, além dos desafios da 
busca pelo diagnóstico, que incluem a tomada de decisão em recorrer 
a um auxílio especializado, a peregrinação por diversos profissionais, 
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o tempo transcorrido até obter um diagnóstico definitivo e os esfor-
ços gastos nessa trajetória, a família tem que lidar com o impacto da 
notícia, ou seja, assimilá-la e desenvolver estratégias de enfrenta-
mento frente às adversidades encontradas por ter um filho com TEA.  

A orientação profissional, tanto sobre as características do 
transtorno quanto para os encaminhamentos, informações de serviços 
especializados e sobre a importância do apoio da família e amigos 
em questões cotidianas relacionadas ao cuidado com o filho, compõe 
etapas de uma trajetória que contextualizam o processo de aceitação 
e enfrentamento da realidade. 

 
MÉTODO 

 
Para a realização da pesquisa em que este capítulo se baseia, 

elaborou-se uma sequência de atividades a fim de atender de forma 
adequada aos objetivos almejados, tanto o geral, qual seja, o desen-
volvimento de uma metodologia para viabilizar o levantamento amplo 
do percurso desenvolvido pelas famílias de crianças com TEA em 
busca de um diagnóstico conclusivo, até metas mais específicas que 
abrangem, inclusive, aquelas associadas aos procedimentos dos famili-
ares e dos agentes de saúde na inserção em tratamento adequado. 

Essas atividades envolveram, num primeiro estágio, a elabora-
ção de um instrumento capaz de recolher as informações relaciona-
das diretamente com as providências feitas pela família. Optou-se 
pela confecção de um questionário que permitisse o registro dos 
depoimentos e também uma análise quantitativa e ainda qualitativa 
das informações prestadas. Uma vez esboçada sua primeira versão, 
partiu-se para as sucessivas aplicações, como pré-teste, o que possi-
bilitou a reelaboração do questionário final, que contempla alterações 
e complementações. 

Simultaneamente, foi definido o universo da pesquisa, assim 
como diligenciadas medidas ético-administrativas necessárias para a 
aplicação do mencionado questionário, providências essas que com-
preendem as devidas autorizações para sua aplicação. Para o trata-
mento dos dados coletados, optou-se pelo emprego de programas 
computacionais que transformassem as informações obtidas em rela-
tórios analíticos e conclusivos. 

A presente pesquisa, como outras descritas neste livro, utilizou 
método interdisciplinar melhor explicitado no sétimo capítulo 7. Re-
sumidamente, constituiu-se um grupo de pesquisadores da Universida-
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de Presbiteriana Mackenzie, composto de uma equipe de mestrandos, 
doutorandos e professores do Programa de Pós-graduação em Distúr-
bios do Desenvolvimento, vinculados ao projeto CAPES / PROESP, 
que passou a organizar mutirões na Secretaria do Direito das Pessoas 
com Deficiência de Barueri e nas escolas municipais do município.  

A partir de uma avaliação clínica com dois especialistas da área 
médica (um neuropediatra e um geneticista) e da aplicação de instru-
mentos de rastreamento que auxiliam na triagem de crianças com 
suspeita diagnóstica de TEA, teve-se como objetivo fundamental a 
criação de uma amostra confiável de casos confirmados de TEA. Essa 
metodologia tem possibilitado a formulação de um banco de dados 
comum a diversas pesquisas sobre os TEA, o que viabiliza o comparti-
lhamento das informações coletadas e possibilita análises mais abran-
gentes sobre uma mesma casuística. 

Paralelamente aos mutirões, foi criado e desenvolvido um ins-
trumento para o rastreamento da trajetória desses familiares em bus-
ca de diagnóstico e tratamento para seus filhos, o qual passou por 
diversos aprimoramentos e envolveu, para sua confecção, a partici-
pação de uma equipe multidisciplinar. Visando a delimitar quais 
tópicos fundamentais deveriam ser abordados para análises mais 
específicas dos componentes dessa trajetória, o instrumento de coleta 
de dados resultou em uma importante ferramenta investigativa, com-
posta por oito categorias que mapeiam os diversos aspectos relacio-
nados ao tema central. 

A existência de um grupo de pesquisadores da UPM, em parce-
ria com a prefeitura do município de Barueri, é, sem dúvida, o refle-
xo de uma visão mais ampla do atual modelo universitário que, além 
de se preocupar com uma formação de qualidade aos seus alunos, 
preconiza atividades de produção científica. O instrumento de coleta 
de dados é um exemplo desse contexto atual: retrata a pesquisa, o 
trabalho em equipe composto por profissionais de diversas especiali-
dades, a parceria da universidade com instituições públicas e, por 
isso, permite um retorno positivo à sociedade, na medida em que 
auxilia na melhoria de políticas públicas relacionadas à qualidade de 
vida da pessoa com TEA e sua família. 

 
RESULTADOS E CONCLUSÕES  

 
Apesar do aumento da produção científica nos últimos dois 

anos, ainda há pouca pesquisa nacional que vise a contribuir com 
assuntos pertinentes ao sistema público de saúde para indivíduos 
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com TEA13. Investimentos em pesquisas sob essa perspectiva são 
essenciais para o desenvolvimento de diretrizes de informação ao 
SUS, e orienta políticas públicas sobre a magnitude da problemática 
em relação ao TEA. 

A pesquisa realizada revela que, mesmo com todo o avanço ci-
entífico na caracterização dos sinais e sintomas componentes dos 
TEA, descritos fundamentalmente no DSM-IV e no CID-10, ainda 
há uma grande lacuna na apropriação de tal saber, assim como sua 
consequente aplicação, por parte de profissionais da saúde pública, 
apesar de toda a evolução quanto à disponibilidade de serviços pú-
blicos e gratuitos para o tratamento dessa população. 

Em relação à quantidade de profissionais da saúde envolvidos 
no processo diagnóstico, observou-se que os familiares foram aten-
didos por uma média de cinco especialistas até a obtenção do diag-
nóstico final, e podem ter passado por diversas consultas com cada 
um deles.  

Os dados indicam, inclusive, que 50% dos sujeitos da pesquisa 
passaram por cinco ou mais profissionais da saúde até a definição 
diagnóstica, resultados que refletem justamente a dificuldade em 
encontrar um profissional da saúde que esteja preparado para orientar 
corretamente a família, culminando em uma peregrinação por diver-
sos profissionais. Wilkinson18 afirma que quanto maior o atraso para 
obtenção do diagnóstico de TEA, maior será o adiamento da inserção 
do filho em um tratamento adequado. Naturalmente, existe uma cor-
relação positiva entre quanto mais profissionais forem consultados, 
mais idade a criança terá ao obter o diagnóstico e maior será o grau 
de insatisfação dos pais em relação ao processo diagnóstico.  

A literatura, no entanto, indica que intervenções precoces em 
crianças com TEA são fundamentais para favorecer um prognóstico 
positivo, ao estimular desde a infância os aspectos cognitivos, as 
habilidades sociais e comunicacionais que interferem na adequação 
com o meio social em que a criança está inserida. 

A família que parte em busca de esclarecimentos a respeito dos 
comportamentos atípicos do filho, ainda que desprovida de razoáveis 
recursos financeiros, está disposta a tomar providências conjunta-
mente aos profissionais e serviços especializados. Para tanto, inicia-
se uma jornada pelo atual sistema de saúde nacional repleta de uma 
série de desafios, os quais invariavelmente podem repercutir tanto no 
prognóstico do filho quanto em aspectos do próprio bem-estar emo-
cional das famílias. 
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Pelo levantamento realizado, nota-se que as famílias que procu-
ram esses tipos de serviços médicos e gratuitos, habitantes de uma 
típica cidade do sudeste brasileiro, de modo geral, são de nível socioe-
conômico relativamente baixo e, talvez mais importante, de baixo 
nível educacional, o que diminui consideravelmente a perspectiva de 
reivindicação de melhor qualidade nos serviços para pleitear atendi-
mentos mais intensivos e completos. 

Em vista disso, não é de se estranhar que os entrevistados de-
monstraram, durante a aplicação do instrumento, gratidão pela utiliza-
ção dos serviços e pelos profissionais que atendem os respectivos 
filhos. A atenção recebida e a oportunidade de trocar experiências 
com outras famílias contribuíram para explicar a satisfação expressada 
pelo atendimento. 

O instrumento utilizado para a coleta de informações revelou-se 
adequado para atender aos objetivos desta pesquisa. Poderá ser utili-
zado em projetos futuros e ser testado quanto a indicadores de eficá-
cia. Esta pesquisa, portanto, não pretende ter um fim em si mesma, 
mas possibilitar que futuras investigações relacionadas tanto ao tema 
central quanto a outros circundantes sejam propostas, com o intuito de 
levantar dados sobre o atual sistema nacional de saúde pública no 
âmbito do atendimento ao TEA. 
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O estresse materno no período gestacional pode alterar o desen-
volvimento fetal e acarretar problemas futuros para a criança. De fato, o 
desenvolvimento fetal é mediado pelos hormônios glicocorticoides, 
produzidos pelo eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal. Estudos sobre 
estresse pré-natal com animais envolvem situações como condiciona-
mento aversivo, imobilização, restrição, choques elétricos, privações e 
exposição a variações térmicas. Observa-se que macacos Rhesus e ratos 
que passaram por essas condições tiveram crias com problemas com-
portamentais e defasagens no desenvolvimento. Tais ocorrências se 
devem, em grande parte, à alteração nos neurotransmissores que regu-
lam as respostas emocionais e nos hormônios do estresse da mãe, prin-
cipalmente referente ao eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal (HPA)14,29 
e ao sistema lócus coeruleus noradrenérgico20.  

Os efeitos do estresse materno no período gestacional sobre o feto 
e o desenvolvimento infantil e o papel do eixo HPA são abordados em 
diversos trabalhos em animais e em humanos7,8,21,25,28. Revisão recente 
sobre o assunto pode ser encontrada no artigo de Davis e Sandman.6  

As alterações cerebrais encontradas nos estudos de neuroimagem e 
neuropatológicos anteriormente citadas corroboram a visão do início 
pré-natal dos TEA,2 

O estresse no período pré-natal tem sido apontado por diversos au-
tores como um fator de risco para um indivíduo desenvolver um quadro 
de TEA18,21.  

Bevesdorf et.al.3 promoveram um estudo no qual foram verifica-
das anormalidades no desenvolvimento do cerebelo entre 30 e 32 
semanas de gestação e fatores estressantes ocorridos antes desse perí-
odo. A data de nascimento, o tempo em que ocorreu – pré-termo, a 
termo ou pós-termo, e os eventos que ocorreram durante a gravidez ou 
até um ano depois foram também considerados. Os eventos estressan-
tes foram devidamente assinalados com a aplicação da Escala de Rea-
justamento Social Holmes e Rahe (1967)12. Mães de crianças com 
autismo, síndrome de Down e de crianças sem distúrbios semelhantes 
foram recrutadas em escolas e clínicas. Houve aumento na incidência 
de fatores estressantes nas mães de crianças com autismo – entre a 21ª e 
a 32ª semanas de gestação, com pico entre a 25ª e a 28ª semana. A inci-
dência de estressores na gestação foi de 32,4 a cada 100 para o grupo de 
mães de crianças com autismo, 21,7 para o grupo de mães de crianças 
com síndrome de Down, e 18,9 para mães de crianças-controle.3 

Um estudo associou o desastre de Chernobyl com outro estudo 
genético epidemiológico da Finlândia: 121 pares de gêmeos cujas 
mães passaram por períodos de estresse na época em que ocorreu o 
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desastre e, aos 14 anos, seu nível de cortisol e testosterona foi compa-
rado com outros 157 pares de gêmeos, nascidos um ano após a ocor-
rência do mesmo fato. O nível de cortisol em ambos os sexos era mai-
or naqueles que ficaram expostos ao estresse materno e, nas mulheres, 
o nível de testosterona se mostrava igualmente mais elevado naquelas 
que ficaram expostas ao estresse materno, a partir do segundo trimes-
tre da gestação, comparado ao grupo de não expostos, sugerindo, des-
sa forma, que a exposição pré-natal ao estresse no segundo trimestre 
da gestação teria resultado na programação fisiológica pré-natal rela-
cionada aos níveis de cortisol e testosterona no organismo13. 

Entre 1980 e 1995 a incidência de TEA aumentou em Lousia-
na14, correspondendo ao período de tempestades e furacões que tomou 
conta da cidade àqiela época e, consequentemente, ao estresse pré-
natal a que essas crianças ficaram expostas. Em análise da relação 
entre a prevalência de TEA e o período de exposição, maiores taxas de 
prevalência foram observadas em crianças que foram expostas entre o 
período que corresponde à metade ou ao fim da gestação14. 

Complicações durante a gestação, estresse materno e familiar, 
problemas no desenvolvimento infantil foram questões investigadas 
por May-Benson et al.19 em estudo que envolveu crianças com distúr-
bios sensoriais e autismo, divididas em amostras de 1.000 crianças 
com distúrbios do processamento sensorial com vários diagnósticos e 
467 crianças autistas, que também apresentavam distúrbios do proces-
samento sensorial. Foram investigados fatores como problemas pré-
natais / gestacionais, complicações durante o parto, doenças na infân-
cia, problemas no desenvolvimento infantil e eventos importantes da 
história da criança. Comparando os resultados aos de estudos nacio-
nais com a população típica houve de três a quatro vezes mais casos 
de incidência nos grupos com distúrbios sensoriais e autismo; uso do 
fórceps e de vácuo no momento do nascimento e maior peso ao nas-
cimento também foram mais pontuados em ambos os grupos. A inci-
dência de nascimentos prematuros foi maior no grupo com autismo. 

Entretanto, ainda existem controvérsias em relação à associação 
entre estresse pré-natal, autismo e outros tipos de comprometimento 
no desenvolvimento. Dipietro9 afirma que ainda é cedo para concluir 
que o estresse pré-natal traga consequências negativas para o desen-
volvimento da criança. Em estudo de coorte com a população da Di-
namarca16 envolvendo indivíduos nascidos entre 1978 e 2003, não foi 
encontrada associação entre o aumento do fator de risco para o autis-
mo nas mães que sofreram algum tipo de estresse no período gestaci-
onal. Recentemente, no oeste da Austrália30 foi estudada a relação 
entre o estresse materno e problemas emocionais, de comportamento e 
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de linguagem nos filhos. Foram selecionadas 2.900 mães com respec-
tivos produtos gestacionais a partir da idade gestacional de 18 sema-
nas. Do total, 2.868 nasceram vivcos. Para a avaliação foi considerado 
um padrão de frequência de dez eventos estressantes durante a gravi-
dez. A habilidade de linguagem foi medida com o PPVT-R; as crian-
ças foram distribuídas em quatro grupos, de acordo com o nível do 
estresse materno a que ficaram expostas (com dois ou mais eventos 
estressantes), durante somente o início ou somente o final da gestação, 
durante toda a gestação, ou em nenhum momento dessa gerstação. Os 
resultados mostraram que o estresse materno durante a gestação teve 
efeito insignificante sobre o desenvolvimento da linguagem das crian-
ças, contrariando a expectativa inicial do estudo. 

Estudo realizado no município de Barueri, SP, buscou a associa-
ção entre os TEA e intercorrências perinatais, com amostra de 19 
mães de indivíduos com TGD com idade superior a 18 anos. Obser-
vou-se maior incidência de fatores estressantes nas gestações TEA 
(média 9,4) em relação às não TEA (média 7,46); porém, tais dados 
não foram estatisticamente significativos provavelmente devido ao 
número reduzido de amostra24.  

O presente estudo pretendeu ampliar a amostra do trabalho de 
Sanches24 para testar a hipótese de associação positiva entre eventos 
estressores pré-natais e gestações de crianças nas quais é feito o diag-
nóstico posterior de TEA. 

 
MÉTODO 

 
Amostra 

Trata-se de uma amostra de conveniência averiguada em duas ins-
tituições parceiras do Programa de Pós-graduação em Distúrbios do 
Desenvolvimento: a AVAPE (Associação para Valorização de Pessoas 
com Deficiência) de São Bernardo do Campo, SP, e a APAE (Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Barueri, SP. Todas as crian-
ças e adolescentes das duas instituições com o diagnóstico de Autismo 
foram avaliadas segundo o protocolo da Clínica TEA-MACK, e foram 
incluídos no estudo os casos de TEA validados como disgnósticos posi-
tivos. Casos de TEA com comorbidades (síndromes genéticas, intercor-
rências gestacionais óbvias como infecções STORCH, muito baixo peso 
ao nascimento e/ou asfixia perinatal) foram descartados. No total, 60 
indivíduos com o diagnóstico de TEA foram incluídos no estudo (Tabe-
la 1). 



171 

Tabela 1. Características gerais dos sujeitos cujos responsáveis participaram 
da pesquisa. 

Sujeito Sexo Idade ABC ASQ CID 10 
1 M 11 anos 81 24 F84.0 
2 M 15 anos 107 22 F84.9 

3 M 11 anos 80 29 F84.0 

4 M 13 anos 69 28 F84.0 

5 F 18 anos 108 29 F84.0 

6 F 10 anos 79 20 F84.0 

7 M 10 anos 86 25 F84.0 

8 F 8 anos 92 24 F84.9 

9 F 10 anos 58 22 F84.0 

10 M 9 anos 82 23 F84.0 

11 F 11 anos 73 28 F84.9 

12 F 14 anos 95 29 F84.9 

13 M 14 anos 87 29 F84.0 

14 M 15 anos 114 26 F84.0 

15 F 16 anos 72 26 F84.0 

16 M 6 anos 65 27 F84.9 

17 M 5 anos 29 10 F84.0 

18 M 5 anos 98 22 F84.9 

19 F 9 anos 91 31 F84.0 

20 M 15 anos 81 no F84 

21 M 11 anos 59 25 F84 

22 F 13 anos 108 29 F84 

23 M 23 anos 99 31 F84 

24 M 20 anos 85 33 F84 

25 F 24 anos 42 23 F84 

26 M 27 anos 71 25 F84 

27 M 16 anos 48 24 F84 

28 F 16 anos 51 23 F84 

29 M 21 anos 63 24 F84 

30 M 19 anos 89 27 F84 

31 F 18 anos 70 25 F84 

32 M 29 anos 111 26 F84 

33 M 16 anos 97 32 F84 

34 M 22 anos no no F84 

35 M 31 anos 85 no F84 

36 M 16 anos 101 36 F84 

37 F 08 anos 77 22 F84 

38 F 32 anos no no F84 

39 M 04 anos no no F84 

40 M 08 anos no No F84 

41 M 08 anos 97 26 F84 

42 M 20 anos 80 20 F84 

 (continua) 
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Tabela 1. Características gerais dos sujeitos cujos responsáveis participaram 
da pesquisa (continuação). 

Sujeito Sexo Idade ABC ASQ CID 10 

43 M 06 anos 82 25 F84 
44 M 20 anos 80 22 F84 

45 M 08 anos 96 25 F84 

46 M 14 anos 82 26 F84 

47 M 24 anos 82 21 F84 

48 M 11 anos 70 23 F84 

49 M 09 anos 64 23 F84 

50 M 27 anos 79 27 F84 

51 F 13 anos 29 87 F84.0 

52 F 06 anos 36 129 F84.0 

53 M  07 anos 32 136 F84.0 

54 M 14 anos 28 49 F84.0 

55 M 06 anos no  no no 

56 F  09 anos no no no 

57 M  05 anos 3 66 ? 

58 M  05 anos na 92 F84.0 

59 M  12 anos 25 86 F84.0 

60 F 10 anos  23 92 F84.0 

ABC (Autism Behaviour Checklist): escala de triagem para TID; ponto de corte para caso possível: 47 
pontos; ASQ (Autism Screening Questionnaire): escala de triagem para TID; ponto de corte para caso 
possível: 15 pontos; F84.0: Autismo Infantil; F84.9: Transtorno global do desenvolvimento sem outra 
especificação; F84: Transtorno Global do Desenvolvimento, subtipo não definido; no: não obtido; na: não 
aplicado pela idade do paciente ao ser admitido: 3 anos; ?: diagnóstico de TEA duvidoso. 

 

 

As crianças foram diagnosticadas segundo a classificação do 
DSM-IV. A maioria dos casos é de Autismo Infantil (F84.0), seguidos 
por F84.9 (Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra especi-
ficação). Os casos F84 são aqueles nos quais um subtipo não foi defi-
nido. Neste capítulo consideramos esses diagnósticos como equivalen-
tes a classificação TEA do DSM5. 

 
Características das instituições  

A APAE de Barueri está instalada no município há 17 anos. 
Atende a uma clientela de crianças, adolescentes e adultos com retar-
do mental1, concomitante ou não a outros problemas de desenvolvi-
mento, como Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Durante o 
segundo semestre de 2009, no Projeto Crescer, voltado para o paciente 
com TEA, estavam em atendimento 33 pacientes. A Instituição conta 
com pessoal especializado nas áreas de assistência social, psicologia, 
fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem e terapia ocupacional. Os 
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sujeitos com diagnóstico de TEA frequentam programa terapêutico 
diferenciado, que consiste em ampliar o nível de independência e 
autonomia do paciente. As características sociodemográficas das famí-
lias atendidas são semelhantes às da clientela dos serviços públicos de 
saúde: concentração nas classes econômicas C e D, e 90% das famílias 
usam o Sistema Único de Saúde. 

A AVAPE (Associação para Valorização de Pessoas com Defi-
ciência) é uma organização filantrópica de assistência social, que atua 
no atendimento e na defesa de direitos, promovendo a inclusão, a 
reabilitação e a capacitação de pessoas com todo tipo de deficiência e 
também de pessoas em situação de risco social. A Associação foi 
fundada em 1982, na região do ABC paulista. Atualmente apresenta 
diversas unidades de atendimento, e esta pesquisa foi realizada na 
Unidade Zona Leste (Belém), na cidade de São Paulo. Os sujeitos 
atendidos com diagnóstico de TEA provêm da rede escolar; são os 
mais intensamente comprometidos, e as suas famílias são de baixo 
poder aquisitivo (níveis C e D). 

 
Instrumentos aplicados 

Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados: Ficha de 
Histórico Gestacional, aplicada por médico geneticista, e questionário 
sobre eventos estressores psicológicos, aplicados pela primeira autora 
deste capítulo. O questionário sobre eventos estressores psicológicos foi 
adaptado da tradução de Lipp e Guevara17 do estudo original realizado 
por Holmes e Rahe12. Os eventos estressores são categorizados na sua 
intensidade a partir de pontuação que varia de 12 a 100 pontos.  

 
Desenho do estudo 

Foram registradas todas as gestações, identificando-se aquelas 
que resultaram em filho com TEA e em filhos sem TEA. Não se leva-
ram em consideração outras anomalias dos recém-nascidos ou trans-
tornos do desenvolvimento posterior na irmandade dos sujeitos com 
TEA, ou seja, todas essas gestações foram consideradas não TEA. As 
gestações que resultaram em abortos foram excluídas. 

Os controles foram escolhidos da seguinte maneira: a gestação 
que resultou no nascimento de um irmão não TEA da irmandade da 
criança TEA, no caso de haver só um irmão; uma gestação sorteada na 
irmandade no caso de haver dois irmãos não TEA; e finalmente uma 
gestação sorteada entre todas que não participaram como controles 
anteriores no caso de a criança TEA ser filho único. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As idades dos indivíduos com TEA variaram de 4 a 32 anos, 

com média de 13,9 (+ 7 anos) e mediana de 13 anos.  

Os 60 pacientes da Tabela 1 são produto da gestação de 60 mu-
lheres que tiveram mais filhos com o mesmo ou outros parceiros. 
Todas as gestações delas foram registradas compreendendo um total 
de 140 gestações. Na Tabela 2 estão apresentadas as idades dos pais 
biológicos ao nascimento dos indivíduos TEA e os controles. 

 
 

Tabela 2. Idade dos pais ao nascimento de 60 indivíduos com diagnóstico de 
TEA e respectivos controles. 

Irmandade 
Gestações TEA Gestações-controle 
Pai Mãe Pai Mãe 

1 32 34 23 25 

2 29 22 36 29 

3 24 17 27 20 

4 23 22 22 21 

5 22 18 26 22 

6 30 27  32  28 

7 20 16 25 21 

8 22 19 18 15 

9 42 30 Pai 2 38 

10 27 32  23  28 

11 Falecido 23  Pai 2  40 

12 40 37 41 38 

13 26 22  33  26 

14 41 30 37 26 

15 28 Mãe 1 Pai 1   Mãe 1 

16 26 22 24 20 

17 39 30 34 25 

18 27 30 20 23 

19 38 34  22  24 

20 36 31 33 28 

21 40 41 38 39 

22 nd 20 nd 22 

23 30 28 32 30 

24 27 24 20 17 

25 25 25 37 37 

26 25 20 26 21 

27 nd 17 nd 23 

 (continua) 
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Tabela 2. Idade dos pais ao nascimento de 60 indivíduos com diagnóstico de 
TEA e respectivos controles (continuação). 

Irmandade 
Gestações TEA Gestações-controle 
Pai Mãe Pai Mãe 

28 30 33 25 28 

29 31 27 24 27 

30 29 29 24 24 

31 35 33 30 28 

32 26 29 22 25 

33 30 31 32 30 

34 28 22 27 23 

35 32 28 37 33 

36 43 33 33 23 

37 31 24 39 16 

38 30 30 28 28 

39 32 34 20 22 

40 29 23 34 28 

41 26 26 24 24 

42 34 29 28 23 

43 28 23 25 20 

44 35 27 36 28 

45 29 23 26 20 

46 22 22 23 23 

47 25 20 26 21 

48 nd 15 nd 20 

49 31 34 23 26 

50 27 29 32 34 

51 nd 23 nd 20 

52 nd 31 35 37 

53 29 27 35 37 

54 36 21 34 19 

55 49 30 53 29 

56 nd 21 25 22 

57 35 32 22 17 

58 39 37 34 19 

59 20 16 25 21 

60 22 19 18 15 

 

 

A idade dos pais com filhos com diagnóstico de TEA, nos 53 ca-
sos nos quais a idade foi registrada, variou entre 20 e 49 anos, com 
média de 30,4 anos (+ 6,4 anos) e mediana de 29 anos. Entre os 53 con-
troles com dados especificados, a média foi de 29 anos (+ 7 anos) e 
mediana de 27 anos. O teste t para amostras pareadas indicou o valor de 
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0,0973 (com intervalo de confiança entre -0,8346 e 4,0045). Embroa a 
diferença não tenha sido significativa, esse resultado indica tendência à 
idade paterna maior entre os casos de pais de TEA.  

Para a idade materna, nos 59 casos especificados, a média foi de 
26,3 anos (+ 6,1 anos) e mediana de 27 anos. Entre os controles, a 
idade materna média foi de 25,5 anos (+ 6,2 anos) e a mediana foi de 
24 anos. A comparação entre as idades maternas de casos e controles 
com a aplicação do teste t mostrou valor não significativo de 1,1461. 
Se considerarmos o número de casos com idade materna acima de 1 
desvio-padrão, teremos entre os casos (26,3 + 6,1 = 32,4 anos), e entre 
os controles (25,5 anos + 6,2 anos = 31,7 anos). Como os valores são 
bem próximos, mantendo-se até 32 e 33 anos ou mais, teremos entre 
os casos nove mães, e entre os controles, oito mães. Evidencia-se, 
assim, ausência de diferença na distribuição da idade materna entre 
casos e controles. 

Outra maneira de investigar a influência da idade materna é a or-
dem gestacional. Na Tabela 3 se encontra a ordem gestacional dos 
casos e controles. Não considerando as gestações de filhos únicos, 
temos que 16/49 (33%) dos indivíduos TEA foram produto de primei-
ra gestação e, portanto, 67% foram produto da segunda ou de gesta-
ções posteriores. Entre os controles, 28/59 (47%) foram produto da 
primeira gestação, e 53 da segunda ou gestações posteriores. Essa 
diferença não foi significativa (X2 [Yates] = 1,856; p = 0,1731).  

O avanço da idade materna e paterna como fator de risco para 
autismo é citado desde a década de 198011,27. No trabalho de Gill-
berg11, foram estudadas as idades maternas de 20 indivíduos com TEA 
(média de 30,7 anos) e respectivos controles (26 anos). Estudos mais 
recentes corroboram essa evidência5,10,23.  

O estudo de Croen et al.5 foi muito bem elaborado e concluiu que 
o risco para TEA aumenta em 30% para cada 10 anos de aumento da 
idade materna e 28% para a idade paterna. Outro trabalho10 utilizou uma 
extensa coorte do CDC de Atlanta e também mostrou que a idade tanto 
materna como a paterna estão, independentemente, associadas com 
risco maior para TEA. Assim, mães com idade igual ou superior a 35 
anos, tem risco 30% maior do que as mulheres na faixa de 25 a 29 anos. 
Para os pais, idade igual ou maior de 40 anos leva a risco 40% maior 
em relação a homens na faixa etária dos 25 a 29 anos. Esse trabalho 
também mostrou que o primeiro filho de pais com idade avançada 
(mãe acima de 35 anos e pais acima de 40 anos) tem risco três vezes 
maior de ter TEA. Kilevson et al.15 também encontraram risco maior 
para TEA com o aumento da idade materna e paterna. Esses autores 
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realizaram extensa revisão da literatura separando sete estudos epide-
miológicos que preenchiam critérios de inclusão na revisão. Todos 
eram baseados em amostras populacionais com informação obstétrica 
prospectivamente coletada. Os resultaram indicaram diversos fatores 
de risco, entre os quais idades materna e paterna avançadas. A de mai-
or efeito foi a idade materna: risco relativo para mães com 35 anos ou 
mais foi de 3,4 na coorte norte-americana, de 2,3 em estudo na Dina-
marca, e de 1,5 em amostra australiana.  

 

 

Tabela 3. Ordem Gestacional na Irmandade de indivíduos com TEA e res-
pectivos controles. 1 * = Filho único 

Irmandade 
Gestação 

TEA 
Gestação 
Controle 

  Irmandade 
Gestação 

TEA 
Gestação 
Controle 

1 3 -    31 2 1 

2 1 23   32 2 1 

3 1 2   33 1 * 3 

4 2 1   34 1 * 2 

5 1 2   35 1 2 

6 1 3   36 3 1 

7 1 2   37 1 * 1 

8 2 1   38 2 1 

9 2 3   39 2 1 

10 2 1   40 2 3 

11 1 * 4   41 2 1 

12 3 4   42 3 1 

13 1 * 2   43 3 2 

14 3 1   44 1 2 

15 3 1   45 3 2 

16 2 1   46 2 3 

17 2 1   47 3 4 

18 2 1   48 1 2 

19 1 * 1   49 3 1 

20 2 1   50 1 2 

21 2 1   51 1 * 2 

22 1 2   52 3 1 

23 1 2   53 2 1 

24 2 1   54 3 1 

25 1 3   55 1 2 

26 1 2   56 1 * 3 

27 1 2   57 1 * 1 

28 3 1   58 1 * 2 

29 1 * 2   59 1 2 

30 2 1   60 2 1 
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Pelos dados apresentados não parece existir dúvida de que há um 
efeito da idade materna e paterna na ocorrência de TEA. Em nossa 
amostra de 60 casos não conseguimos demonstrar esse efeito, apesar 
de termos obervado pequeno aumento de ambas as idades em relação 
aos controles. A análise da ordem de gestação tampouco indicou o 
possível efeito citado na literatura, ou seja, de que mães de idade mais 
avançada ou multíparas teriam risco maior de complicações obstétri-
cas possivelmente devidas à disfunção muscular uterina e diminuição 
do aporte sanguíneo15. Antes de especular possíveis explicações para 
nosso resultado, seria necessário aumentar a amostra para verificar se 
o resultado persiste ou não. Não encontramos amostras brasileiras que 
tenham feito a análise dessa variável. 

 
Os estressores psicológicos 

Na Tabela 4 estão listados os totais das ocorrências dos estresso-
res psicológicos nas 140 gestações e no total da vida das 60 mães. 

A quantidade de estressores na vida das 60 mães foi expressivo, 
com valor mínimo de 3 e máximo de 43, média de 22, desvio-padrão 
de 9,5, e mediana de 23. Nas gestações que resultaram em indivíduos 
com TEA a média de ocorrência de estressores foi de 6,3, desvio-
padrão de 3,5, mediana de 6, valor mínimo de 1 e valor máximo de 14. 
Entre os controles, tivemos média de estressores de 4,3, desvio-padrão 
de 2,6, mediana de 4, valor mínimo de zero e máximo de 11. 

Pela análise do gráfico de distribuição dos estressores nas gesta-
ções TEA e controle, constata-se que a distribuição se aproxima da 
normal. Aplicando-se o teste t para a comparação das médias, a dife-
rença se mostrou significativa [t = 4,2449; p = 0000 (IC 95%: 1,0662-
2,9671)]. Por sua vez, o teste U de Mann-Whitney, talvez melhor 
ajustado para essa comparação, evidenciou diferença significativa em 
relação à mediana das duas distribuições [Z(U) = 2,92; p = 0,0035]. 

Em trabalho similar ao nosso3, os autores aplicaram a escala 
SRRS a três amostras: indivíduos com autismo; indivíduos com sín-
drome de Down (SD) e controles. Nas comparações entre 188 gesta-
ções de indivíduos autistas, 92 de indivíduos com síndrome de Down 
e 212 controles, encontraram os seguintes resultados: presença maior 
de estressores entre os autistas do que nos controles; número médio de 
estressores entre os autistas maior do que na SD e do que nos contro-
les. Os autores analisaram, ainda, o período das gestações em que se 
concentravam os estressores e encontraram, entre os autistas, um pico 
entre 25 e 28 semanas. Concluíram o estudo com a suposição de que 
estressores pré-natais contribuem potencialmente para o autismo.  
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Tabela 4. Total de estressores na vida, nas gestações TEA e nas gestações-
controle de 60 mães de indivíduos com TEA. 

Mãe do Caso 
Total de Estressores 

Vida Gestações TEA Gestações-controle 

1 26 7 4 

2 8 3 1 

3 21 13 7 

4 8 1 4 

5 26 4 4 

6 12 5 4 

7 8 4 0 

8 13 2 3 

9 28 5 4 

10 4 1 0 

11 11 4 0 

12 26 6 8 

13 11 3 1 

14 7 3 1 

15 11 4 0 

16 23 8 5 

17 3 1 1 

18 15 2 2 

19 26 4 6 

20 20 5 7 

21 13 4 2 

22 23 6 2 

23 34 6 9 

24 23 6 5 

25 23 2 8 

26 30 6 3 

27 15 4 5 

28 25 6 6 

29 23 10 4 

30 26 7 6 

31 27 13 0 

32 27 12 7 

33 37 8 5 

34 34 9 3 

35 16 4 3 

36 32 8 8 

37 23 5 5 

38 11 3 4 

39 15 6 3 

 (continua) 
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Tabela 4. Total de estressores na vida, nas gestações TEA e nas gestações-
controle de 60 mães de indivíduos com TEA (continuação). 

Mãe do Caso 
Total de Estressores 

Vida Gestações TEA Gestações-controle 

40 39 14 11 

41 17 6 5 

42 21 3 6 

43 20 3 3 

44 22 10 3 

45 34 12 7 

46 33 13 3 

47 17 3 3 

48 12 7 3 

49 16 3 3 

50 35 9 4 

51 21 4 10 

52 42 12 3 

53 38 10 6 

54 25 4 5 

55 40 9 10 

56 18 8 1 

57 25 11 8 

58 33 12 4 

59 19 12 5 

60 26 3 4 

Média + DP 22 + 9,5 6,3 + 3,5 4,3 + 2,6 

 

 

Não tivemos possibilidade de determinar em que período gesta-
cional os estressores ocorreram, já que as informações foram retros-
pectivamente levantadas, com a passagem de diversos anos desde o 
evento estressor em determinada gestação. De qualquer maneira nos-
sos resultados mostram claramente número maior de eventos estresso-
res nas gestações TEA do que nos controles. Se levarmos em conside-
ração que a associação do evento estressor com a gestação foi feita 
apenas após o evento ser registrado, parece que podemos considerar 
nossos resultados consistentes e válidos. 

O estresse materno no período pré-natal tem sido considerado 
importante fator de risco para desenvolvimento posterior das crianças, 
do ponto de vista afetivo e cognitivo. Em amplo trabalho de revisão26 
o estresse pré-natal materno foi associado a risco maior para o desen-
volvimento dos seguintes transtornos: déficit de atenção; hiperativida-
de; ansiedade, retardo na aquisição da linguagem. Esses achados são 
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independentes do desenvolvimento de depressão e ansiedade pós-natal 
nas mães. A magnitude desses efeitos com repercussão clínica impor-
tante chega a 15%. 

Assim é preciso prestar mais atenção nesses eventos e realizar 
pesquisas epidemiológicas mais amplas com amostras prospectivas, 
preferencialmente, para avaliarmos mais precisamente o papel desse 
agente agressor pré-natal nas gestantes brasileiras. 

O mecanismo fisiológico que dá suporte ao entendimento de como 
o estresse psicológico materno pode levar a uma lesão cerebral tem sido 
amplamente relacionado ao eixo HPA materno. Os estudos são princi-
palmente em animais, mas diversas amostras clínicas estão sendo publi-
cadas. 

O desenvolvimento fetal é mediado pelos hormônios glicocorti-
coides, produzidos pelo eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal. Estudos 
sobre estresse pré-natal com animais envolvem situações como condici-
onamento aversivo, imobilização, restrição, choques elétricos, privações 
e exposição a variações térmicas. Observa-se que macacos Rhesus e 
ratos que passaram por essas condições tiveram crias com problemas 
comportamentais e defasagens no desenvolvimento. Tais ocorrências se 
devem, em grande parte, à alteração nos neurotransmissores que regu-
lam as respostas emocionais e nos hormônios do estresse da mãe, prin-
cipalmente referentes ao eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal (HPA)4,29 
e o sistema lócus coeruleus noradrenérgico20.  

O´Donnell et al.22 também acreditam existir boa evidência de que 
estresse materno, ansiedade ou depressão durante a gestação estão asso-
ciados com diversos problemas de desenvolvimento nas crianças. Tais 
evidências partem de diversos estudos prospectivos independentes e da 
pesquisa em animais. Também são interessantes os resultados que mos-
tram que o evento estressor agindo no primeiro trimestre está relaciona-
do à esquizofrenia, enquanto que, no autismo, a exposição crítica ocorre 
mais no meio e no final da gestação. Tais manifestações são explicadas 
pelos diferentes períodos de desenvolvimento cerebral pré-natal. Os 
autores apontam os seguintes aspectos como ainda mal entendidos: a) 
efeitos diversos relacionados ao sexo do embrião / feto; b) evidências 
mais consistentes das alterações constatadas em animais do que nos hu-
manos, tais como fisiológicas, cardiovasculares e imunológicas. Mencio-
nam ainda não haver demonstração de que a não exposição a esses even-
tos estressores na gestação tenham papel de proteção. Finalmente, além 
do conhecido mecanismo do eixo HPA, os autores levantam fatores pla-
centários, como a atuação de enzimas envolvidas no metabolismo do 
cortisol como, por exemplo, a 11-beta-hidroxi-esteroide-desidrogenase.  
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Entretanto, existem ainda controvérsias em relação à associação 
entre estresse pré-natal, autismo e outros tipos de comprometimento 
no desenvolvimento. Dipietro9 afirma que ainda é cedo para concluir 
que o estresse pré-natal traga conseqüências negativas para o desen-
volvimento da criança. Li et.al.16, em estudo de coorte com a popula-
ção da Dinamarca, com indivíduos nascidos entre 1978 e 2003, não 
encontrou associação entre o aumento do fator de risco para o autismo 
nas mães que sofreram algum tipo de estresse no período gestacional. 
Recentemente, no oeste da Austrália30, foi estudada a relação entre o 
estresse materno e problemas emocionais, de comportamento e de 
linguagem nos filhos. Foram selecionadas 2.900 mães com os respec-
tivos produtos gestacionais a partir da idade gestacional de 18 sema-
nas. Do total, 2.868 foram de nascidos vivos.  

Para a avaliação, foi considerado um padrão de frequência de dez 
eventos estressantes durante a gravidez. A habilidade de linguagem foi 
medida com o PPVT-R; as crianças foram distribuídas em quatro 
grupos, de acordo com o nível do estresse materno a que ficaram ex-
postas (com dois ou mais eventos estressantes), durante somente o 
início ou somente o final da gestação, durante toda a gestação, ou em 
nenhum momento dessa gestação. Os resultados mostraram que o 
estresse materno durante a gestação teve efeito insignificante sobre o 
desenvolvimento da linguagem das crianças, contrariando a expectati-
va inicial do estudo. 

Possivelmente estas questões comecem a ser mais bem elucida-
das e compreendidas a partir de trabalhos como o de Davis e Sand-
man6. Os autores acompanharam 125 crianças nascidas de termo com 
avaliações aos 3, 6 e 12 meses de idade, mediante a aplicação da Esca-
la de Desenvolvimento Infantil de Bayley. Durante as gestações des-
sas crianças foram feitas determinações do cortisol e do estado psico-
lógico das mães cinco vezes; essas determinações foram feitas nas 
mães nos meses 3, 6 e 12 após o parto. Esse monumental trabalho foi 
o primeiro a estabelecer relação direta entre níveis de cortisol durante 
a gestação e padrão de desenvolvimento pós-natal. Os principais resul-
tados apontam: a) níveis elevados de cortisol no início da gestação 
estavam associados a nível mais lento de desenvolvimento no primei-
ro ano de vida e a escores mais baixos na Bayley aos 12 meses. Entre-
tanto, elevação do cortisol em fases finais da gestação estava associa-
da com melhor desenvolvimento e escores maiores na Bayley aos 12 
meses de idade. É claro que os autores indicam limitações no estudo, 
como as diferentes causas que podem levar às flutuações do cortisol, e 
pretendem acompanhar as crianças por um período maior de tempo 
para avaliar melhor o desenvolvimento delas. 
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Na Tabela 5 registramos o tipo de estressor que ocorreu em cada 
tipo de gestação e indicamos, também, o escore atribuído para cada 
evento. Aplicando o valor do escore de cada fator estressor no total da 
vida e nas gestações TEA e gestações-controles, temos os dados da 
Tabela 6. A partir dos valores da média, mediana e desvio-padrão, 
observa-se que nenhuma das distribuições se aproxima da curva nor-
mal. Por outro lado, é óbvia a diferença entre o total de estressores que 
ocorreram nas gestações TEA em relação aos controles, o que era 
esperado já que a comparação anterior do número total de estressores 
havia mostrado diferença significativa.  

Na escala de Holmes e Rabe12, adaptada no Brasil por Lipp e 
Guevara17, a distribuição dos estressores pela severidade se dá da 
seguinte maneira: leve (150-119); moderada (200-299) e severa (300 
ou mais). Chama atenção a média no total da vida que aconteceu com 
essas mães, ou seja, 496,6, na faixa severa (indica probabilidade de ter 
problemas de saúde). 

O único trabalho da literatura similar ao presente estudo é o de 
Beversdorf et.al.3. Esses autores aplicaram a mesma escala numa 
amostra de mães de indivíduos com TEA e em controles. Os autores, 
no entanto, analisam os resultados de maneira diversa, não sendo pos-
sível comparar o total dos eventos estressores com os resultados desta 
pesquisa. 

Trabalhos adicionais devem ser feitos para avaliar melhor a ocor-
rência desss eventos estressores em amostras brasileiras.  

 

Limitações do Estudo 

Todos os pacientes de ambas as instituições foram observados 
diretamente por um dos membros da nossa equipe e diversos pela 
pesquisadora deste trabalho. A impressão sempre foi a de indivíduos 
muito comprometidos, e, apesar de não termos avaliação neuropsico-
lógica completa e determinação do quociente intelectual (QI), certa-
mente a maioria deles deve ter algum grau de deficiência intelectual 
assim como a maioria deve preencher critérios de inclusão para o 
diagnóstico de Autismo Infantil (F84.0). Infelizmente não dispomos 
de documentação suficiente para precisar, do total dos pacientes, nem 
quantos apresentam deficiência intelectual, tampouco em que nível de 
desempenho cognitivo eles se encontram.  

Outra limitação de nossa casuística é a de que, apesar de termos 
excluído pacientes com síndromes genéticas, entre elas síndrome do X 
Frágil, síndrome de Down, neurofibromatose, síndrome de Williams e  
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Tabela 5. Totais dos Estressores por tipo e escore em todas as gestações e 
durante a vida de 60 mães de indivíduos com TEA. 

Item Fatores Estressores Score Todas TID Controle 
Ou-
tras Fora 

1 Morte do marido 100 3 0 0 0 3 

2 Divórcio 75 8 0 0 0 8 

3 Separação do marido 65 15 2 0 0 13 

4 Morte de alguém da família 63 40 3 3 0 34 

5 Acidentes ou doenças 53 21 4 1 0 16 

6 Casamento 50 16 4 3 0 9 

7 Perda do emprego 47 13 1 3 1 8 

8 Reconciliação com o marido 45 7 1 0 0 6 

9 Aposentadoria 45 3 0 0 0 3 

10 Doença de alguém da família 44 24 6 2 0 16 

11 Nascimento de criança na família 39 39 11 6 0 22 

12 Mudança no trabalho 39 9 0 2 0 7 

13 Mudança na sua condição financeira 38 31 7 4 0 20 

14 Morte de um amigo íntimo 37 10 1 0 0 9 

15 Mudança na linha de trabalho 36 9 2 0 0 7 

16 
Mudança na frequência de brigas com o 
marido  

35 17 8 1 0 8 

17 Compra de casa de valor alto 31 6 2 0 0 4 

18 Término de pagamento de empréstimo 30 14 1 0 0 13 

19 Mudança de responsabilidade no trabalho 29 6 2 1 0 5 

20 Saída de filho (a) de casa 29 5 0 0 0 5 

21 Cônjuge começou ou parou de trabalhar 26 16 3 1 0 12 

22 Começo ou abandono dos estudos 26 23 4 4 1 14 

23 
Acréscimo ou diminuição de pessoas 
morando na casa 

25 16 2 1 0 13 

24 Mudança de hábitos pessoais 23 17 3 1 0 13 

25 Dificuldade com o chefe 23 1 0 0 0 1 

26 Mudança no horário de trabalho 20 9 2 0 0 7 

27 Mudança de residência 20 19 6 2 0 11 

28 Mudança de atividades recreativas 18 13 4 1 1 6 

29 Mudança de atividades religiosas 18 12 2 2 0 8 

30 Mudanças de atividades sociais 18 12 2 1 0 9 

31 Compra a crédito de valor médio 17 13 1 1 0 11 

32 Mudança nos hábitos de dormir 16 27 6 3 1 17 

33 Mudança na freq de reuniões familiares 15 16 5 1 0 11 

34 Mudança nos hábitos de alimentação 15 27 8 2 1 16 

35 Assalto * 3 0 1 0 2 

36 Sequestro * 0 0 0 0 0 

37 Tirou férias estando grávida 13 3 2 0 0 1 

38 Passou um Natal estando grávida 12 41 19 14 3 18 

 * Acrescentados e considerados estresse de 100 pontos. 
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Tabela 6. Valores totais dos eventos estressores considerando o escore de 
cada um durante a vida, nas gestações que resultaram em filhos com TEA e 
filhos não TEA em 60 mães. 

 Variação Média Desvio-padrão Mediana 

Total na vida 0 – 2.520 496,6 479,0 375 

Gestações TED 0 – 429 89,4 99,6 58 

Gestações-controle 0 – 234 47,8 62,7 24 

 

 

cromossomopatia de causa não definida, não dispomos de avaliação 
genética sistemática de todos os casos. Sabemos que indivíduos com 
TEA que apresentam deficiência mental devem ser investigados com 
estudo cromossômico com técnicas rotineiras (cariótipo com banda G) 
e estudo molecular para X-Frágil. Em menos da metade da nossa casu-
ística estes exames foram realizados. 

Em relação ao Questionário sobre Eventos Estressores Psicoló-
gicos12,17, não nos pareceu a melhor escolha para avaliar o problema 
em questão, pois, por exemplo, as questões que se referem ao estresse 
gerado no ambiente de trabalho foge da realidade das mães desta 
amostra, a maioria das quais trabalha exclusivamente em casa. 
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Este capítulo visa uma caracterização do município de Barueri 
em aspectos que tangem à educação especial, modelo educação inclu-
siva, a partir de levantamento realizado na legislação municipal – 
documentos produzidos pelas Secretarias de Educação e dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência (SDPD). 

Em 2008, professores do Programa de Pós-graduação stricto sensu 
em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mac-
kenzie iniciaram, no município de Barueri, SP, uma série de atuações 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de 
mapear, propor estratégias de intervenção e estimular políticas públicas 
na área da educação especial do Município. Nos anos de 2011 e 2012, 
em continuidade a uma sequência de trabalhos, realizou-se uma pesqui-
sa documental, via legislação do município e documentos das Secretari-
as de Educação e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, criando-se 
um panorama das atuações do município no campo da educação, em 
relação aos alunos com distúrbios do desenvolvimento. O mote das 
reflexões induzidas pelo levantamento de dados se centrou na tríade: 
classes regulares – Pré-escola e Ensino Fundamental, Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) e atendimentos clínicos. 

Na pesquisa documental se utilizou um modelo metodológico 
misto, com levantamentos estatísticos descritivos e análise qualitativa 
/ indutiva dos dados coletados. 

Barueri é um município integrante do estado de São Paulo, que 
em 2011 abarcava 92 escolas sob a responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Educação. No município, as atuações no campo educa-
cional seguem as legislações federal, estadual e municipal, que norma-
tizam parâmetros de configuração e funcionamento para os serviços 
prestados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. 

O município está localizado na região metropolitana da Grande 
São Paulo, apresentando densidade demográfica de 3.509 habitantes 
por metro quadrado, com população fixa de 240.656 habitantes, se-
gundo censo do IBGE de 201011.  

Apresenta o décimo maior índice de crescimento populacional 
do Estado, e está localizado a 26,5 quilômetros do marco zero da ci-
dade São Paulo, na Praça da Sé.  

 
DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO 

 
Segundo recomendações nacionais oficiais9, a escola é a base de 

toda construção do saber acadêmico. Sendo assim, uma de suas fun-
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ções é a estimulação do alunado em direção à progressiva e constante 
ampliação de conhecimentos e à superação dos saberes do senso co-
mum, assentados em vivências pessoais, culturais e sociais. A escola 
deve estimular a ciência de fenômenos e objetos, permitindo que o edu-
cando amplie suas capacidades de percepção e de diferenciação do que já 
sabe em relação ao que está estudando, nas mais diferentes áreas do saber. 

No âmbito escolar, o aprendizado é intencional e sistematizado. 
Seus objetivos são pré-definidos, com metas estipuladas para o aluna-
do e para o docente e, ao longo do processo, são tomadas decisões 
diversas, sendo que uma delas se refere à escolha de métodos e técni-
cas de ensino.  

As oportunidades de aprendizagens e desenvolvimento, a partir 
da frequência do alunado na escola pública, devem ser marcadas com 
o passar dos anos pela quebra de barreiras atitudinais que envolvem 
raça, gênero, cor, idade, cultura e quaisquer outras formas de precon-
ceito e discriminação, como nos coloca a Constituição Federal de 
1988 que, no Artigo 205, explicita que a educação é direito de todos, 
tendo como finalidade a formação do cidadão, a qualificação profissi-
onal e o pleno desenvolvimento humano. Dessa forma, ficam caracte-
rizados, no âmbito do macrossistema, valores e diretrizes ligados es-
truturalmente à perspectiva da educação inclusiva. No entanto, lidar 
com um espectro populacional tão diverso e abrangente não tem se 
mostrado um desafio simples. 

Mas, afinal, quais são os escopos da escola? Revisando os precei-
tos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei 
9.394/967, torna-se necessário reafirmar os objetivos da Educação In-
fantil e do Ensino Fundamental para a formação do cidadão. Quanto à 
primeira etapa da Educação Básica – a Educação Infantil, tem-se, no 
Artigo 29 da LDB, que sua finalidade é “o desenvolvimento integral da 
criança de até cinco anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelec-
tual e social, complementando a ação da família e da comunidade”.  

Em relação ao Ensino Fundamental, conforme Artigo 32, tem-se que:  

 
O ensino fundamental obrigatório, com du-

ração de nove anos, gratuito na escola pública, 
iniciando-se aos seis anos de idade, terá por obje-
tivo a formação básica do cidadão, mediante: 

I – o desenvolvimento da capacidade de 
aprender, tendo como meios básicos o pleno do-
mínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
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II – a compreensão do ambiente natural e 
social, do sistema político, da tecnologia, das artes 
e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III – o desenvolvimento da capacidade de 
aprendizagem, tendo em vista a aquisição de co-
nhecimentos e habilidades e a formação de atitu-
des e valores; 

IV – o fortalecimento dos vínculos de famí-
lia, dos laços de solidariedade humana e de tole-
rância recíproca em que se assenta a vida social. 

 
Para auxiliar o alunado com deficiência ou Transtorno Global do 

Desenvolvimento (TGD), as escolas têm como lócus específico, como 
previsto na legislação educacional, o Atendimento Educacional Espe-
cializado (AEE), que tem como objetivo o desenvolvimento cognitivo 
do aluno, de acordo com suas possibilidades e recursos intelectuais e 
neurológicos, permitindo a construção de significados / conhecimen-
tos pelo aluno9. 

 
DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 
Os achados da investigação possibilitaram a caracterização da 

educação especial, modelo educação inclusiva, do município de Baru-
eri, com a identificação da tríade de serviços educacionais – Pré-
escola e Ensino Fundamental, AEE e atendimentos clínicos, serviços 
esses previstos na Lei Orgânica do Município de Barueri (1990)2. 

A Deliberação 004/20013 do Conselho Municipal de Educação 
(CME) de Barueri, SP, dispõe sobre a preferência de os atendimentos 
aos alunos com NEEs serem realizados nas salas regulares, com res-
pectivos apoios especializados no contraturno escolar, tornando-se 
evidente a tentativa municipal de responder assertivamente aos dispos-
tos legais sobre educação inclusiva em concordância com o âmbito 
federal e estadual. 

Do encaminhamento legal das questões referentes à política da 
educação inclusiva, passa-se à reflexão sobre uma demanda emergente 
por profissionais capacitados que pudessem colaborar com a criação 
de um lócus com características inclusivas e responder a outros postu-
lados da Deliberação 004/2001 do CME de Barueri, SP, que, ao retra-
tar o alunado com NEEs, que passou a compor a classe regular da 
escola, estipulou, a partir da referida Deliberação, o gozo do direito ao 
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serviço de apoio pedagógico no contraturno escolar, orientação aos 
seus responsáveis e à comunidade. Talvez, por isso, a necessidade de 
convênios com instituições especializadas para atendimento aos alu-
nos com deficiências em graus severos, dado que suas demandas ex-
trapolavam os recursos da escola regular, como colocado pelo Conse-
lho Municipal de Educação (CME) de Barueri na Deliberação 
004/2001.  

Em 2010, foi publicada a Lei Complementar 256/20106 da Pre-
feitura Municipal de Barueri, criando a SDPD, parecendo indicar ini-
ciativas no sentido de transferir para essa Secretaria as responsabilida-
des da oferta do AEE, dado que passou a agregar recursos terapêuticos 
e educacionais especializados, conforme organograma da Secretaria 
apresentado na página seguinte.  

 

 

 
Fonte: Lei Complementar 256, de 18/08/2010 – Prefeitura Municipal de Barueri. 
Disponível em: www.barueri.sp.gov.br. Acesso em março de 2011. 

 

 

Em 2011, naquele município, a rede municipal atendia 1.208 
educandos com NEEs que realizavam algum atendimento educacional 
especializado e estavam inseridos nos polos relacionados no Quadro 1, 
computando-se 21 salas de recursos no município, representando evo-
lução significativa em relação ao ano de 2009, conforme estudo de 
Vital12. 
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Quadro 1. Polos de Atendimento Educacional Especializado (AEE) no Muni-
cípio de Barueri, SP. 

1 Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Luiz 
2 Escola Municipal de Ensino Fundamental José Emídio 
3 Escola Municipal de Ensino Fundamental Levy Gonçalves 
4 Escola Municipal de Ensino Fundamental Mario Joaquim 
5 Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Almeida 
6 Escola Municipal de Ensino Fundamental NalyBenedicta 
7 Escola Municipal de Ensino Fundamental Elvira Lefevre 
8 Escola Municipal de Ensino Fundamental Marlene 
9 Escola Municipal de Ensino Fundamental ÉzioBergaghi 

10 Escola Municipal de Ensino Fundamental Alayde 
11 Escola Municipal de Ensino Fundamental Deiró 
12 Escola Municipal de Ensino Fundamental Sydney Santucci 
13 Escola Municipal de Ensino Fundamental Armando Cavazza 
14 Escola Municipal de Ensino Fundamental Wandeir Ribeiro 
15 Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Zacarioto 
16 Escola Municipal de Ensino Fundamental Raposo Tavares 
17 Escola Municipal de Ensino Fundamental Alexandrino da Silveira 
18 Escola Municipal de Ensino Fundamental Fioravante Barletta 
19 Escola Municipal de Ensino Fundamental Barleta 
20 Escola Municipal de Ensino Fundamental José Domingos 
21 Escola Municipal de Ensino Fundamental Margarida Maria 

 
 
 

Na Figura 1 estão representados os números absolutos relativos 
ao alunado com NEEs em 2011, distribuídos também em relação ao 
gênero. Observa-se frequência maior de alunos com NEEs do gênero 
masculino (64,0%) em relação ao feminino (36,%), dados diferentes 
daqueles observados no censo de 2008 da APAE de Barueri1, que 
apontavam para 53,6% de alunos com NEEs do gênero masculino 
contra 46,4% do gênero feminino. 

Tratemos, agora, da idade cronológica desse alunado, cujos 
achados indicaram alguns dados interessantes. Na Figura 2, pode-se 
observar que os números mais expressivos quanto à faixa etária dos 
alunos com NEEs estão entre 10 e 16 anos de idade. Esses achados 
remetem a pensar sobre a distribuição do alunado com NEEs nas duas 
etapas iniciais da Educação Básica – Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. Recordando a Deliberação 004/2001 da CME de Barueri, SP, 
e observando especificamente o disposto legal prescrito nesse documento, 
deveria aplicar aos alunos com NEEs as mesmas regras para classificações 
nas séries / etapas do Ensino Fundamental, independentemente da escola- 
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Figura 1. Número total do alunado com NEEs no município de Barueri, SP, 
em 2011, e distribuição desse alunado em relação ao gênero. 

 

 

 
Figura 2. Distribuição do número de alunos com NEEs, por ano de nascimen-
to, no município de Barueri, SP, em 2011. 

 

 

ridade anterior. Desse modo, a organização da Educação Básica, 
segundo os dispostos na Deliberação 002/2005 do CME de Barueri, 
SP, está apresentada no Quadro 2. Os dados expostos permitem traçar 
um paralelo comparativo entre a data de nascimento dos alunos com 
NEEs e o ano escolar que deveriam estar frequentando, se 
adotássemos como critério somente a idade cronológica. A análise dos 
dados fornecidos pela SDPD referentes ao ano de 2011 permite 
apontar para a discrepância entre a etapa escolar (série ou ano) em que 
os alunos com NEEs estavam matriculados e a etapa que deveriam 
estar frequentando. Uma vez que muitos alunos ainda se encontravam 
matriculados no Ensino Fundamental de oito anos, para a apresentação 
desses dados na pesquisa (Tabela 1) foi realizada uma adaptação para 
série escolar e ano escolar. 
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Quadro 2. Faixas etárias previstas para as diferentes etapas do ensino 
regular. 
Etapas da Educação Básica Faixa etária prevista Duração 

 Educação Infantil  até 5 anos de idade  

Creche até 3 anos de idade  

Pré-escola 4 e 5 anos  

   

 Ensino Fundamental até 14 anos de idade 9 anos 
Anos iniciais de 6 a 10 anos de idade 5 anos 

Anos finais de 11 a 14 anos de idade 4 anos 

Fonte: Deliberação 002/2005 do CME de Barueri, SP.  
Disponível em: <http://www.barueri.sp.gov.br/>. Acesso em: março de 2011. 

 

 

Os dados da Tabela 1 revelam que a maioria dos alunos com 
NEEs se concentrava do 2º ano ao 6º ano escolar. No entanto, ao pen-
sarmos na distribuição desses alunos nas etapas da educação escolar 
segundo o critério da idade cronológica, pode-se observar que o maior 
contingente desses alunos deveria estar concentrado no Ensino Médio, 
para o qual não havia números registrados nas estimativas da SDPD. 
Esse fato indica uma incongruência com o exposto na Deliberação 
002/2005 do CME de Barueri, SP, pois evidencia que outros critérios, 
que não as recomendações legais, estavam sendo adotados para a ma-
trícula do alunado com desenvolvimento atípico nos anos escolares. 

Em outras palavras, a configuração da educação inclusiva no 
município de Barueri, SP, remete-nos à observação de que adolescen-
tes com NEEs estavam inseridos, em 2011, em sua maioria, em espa-
ços educacionais para crianças e pré-adolescentes. 

Em relação aos diagnósticos encontrados na amostra avaliada, 
para os fins da pesquisa, foram criadas seis subcategorias distintas 
definidas como: Deficiências Físicas, englobando também as pessoas 
com encefalopatia crônica não progressiva ou paralisia cerebral que 
não apresentavam comprometimento cognitivo / intelectual; Deficiên-
cias Sensoriais: Auditiva e Visual; Deficiência Intelectual; Transtor-
nos Globais do Desenvolvimento e Distúrbios de Aprendizagem, in-
cluindo os distúrbios comportamentais e emocionais que originam 
implicações diretas na aprendizagem acadêmica; e, por fim, Diagnós-
ticos em investigação. A distribuição do alunado com NEEs nessas 
seis subcategorias diagnósticas se encontra na Tabela 2. 
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Tabela 1. Distribuição do número absoluto de alunos com NEEs no Ano 
Escolar (A.E.) estimado para a idade cronológica e o Ano Escolar (AE) real. 
Etapas do ensino escolar A.E. estimado A.E. real 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 76 9 
Ensino Médio 265 0 
Ensino Fundamental 

9º ano 126 44 
     8º ano 123 108 

7º ano 100 116 
6º ano 108 173 
5º ano 90 156 
4º ano 78 125 
3º ano 75 118 
2º ano 50 134 
1º ano 51 77 

Pré-escola 50 132 

 

 

Tabela 2. Distribuição dos números absolutos e representação gráfica da 
distribuição percentual dos alunos com NEEs do município de Barueri, SP, 
de acordo com o diagnóstico. 

Diagnósticos n Representação gráfica (%) 

 

Deficiências Físicas 

 

190 

 

Deficiência Auditiva 90 

Deficiência Visual 43 

Deficiência Intelectual 480 

Distúrbios de Aprendizagem 193 

Diagnósticos em investigação 212 

Total 1.208 

 

 

Cabe destacar que foram encontradas três condições com frequên-
cias mais significativas na população de atendidos, conforme ilustrado 
na Figura 3. Essas condições – Transtornos Globais do Desenvolvimen-
to (TGD) / autismo, Síndrome de Down (SD) e Paralisia Cerebral (PC) / 
Encefalopatia crônica não progressiva – caracterizam grupos específicos 
que, certamente, poderão ser estudados em investigações posteriores, 
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39,7

3,6

7,5

15,8



197 

com grupo-controle, referentes às práticas pedagógicas empregadas para 
alfabetização e ao perfil neuropsicológico. 

Na análise dos atendimentos complementares realizados no 
contraturno escolar, cuja intensionalidade objetiva a agregação de 
recursos para o processo de otimização da aprendizagem e 
desenvolvimento, constatou-se que não havia indicação para AEE 
para a maioria (57%) dos alunos com NEEs (Figura 4). Segundo 
informações da SDPD, 41% desses alunos tinham indicação para AEE 
e frequentavam esse atendimento, e a evasão dos alunos com essa 
indicação era relativamente baixa (2%), demonstrando um avanço em 
relação às dificuldades de inclusão apresentadas no estudo de Vital12. 

 

 
Figura 3. Número de alunos com Transtornos Global do Desenvolvimento 
(TGD) / Autismo, Síndrome de Down (SD) e Paralisia Cerebral (PC)/ Encefa-
lopatia crônica não progressiva matriculados na rede de ensino do município 
de Barueri, SP. 

 

 

 
Figura 4. Distribuição percentual dos alunos com NEEs matriculados na rede 
de ensino do município de Barueri, SP, de acordo com a indicação para 
Atendimento Educacional Especializado (AEE). 
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Ao observar os dados sobre atendimentos clínico-terapêuticos, 
também realizados no contraturno escolar, constatou-se que a utili-
zação desse recurso era mais significativa, ou seja, dentre os 1.208 
alunos com NEEs, 833 (69%) realizavam algum tipo de atendimento 
clínico-terapêutico, enquanto as demais 375 (31%) não estavam 
inseridos em nenhum tipo de terapia ou atendimento médico. 

Com relação ao âmbito interno da escola comum, mais 
especificamente a sala de aula, a porcentagem de educandos com 
NEEs que não apresentavam necessidade de adaptações curriculares 
se mostrou considerável (43%), conforme pode ser observado na 
Tabela 3. Os dados fornecidos pela SDPD de Barueri não especifi-
cavam a natureza das adaptações indicadas (ou seja, tecnologias 
assistivas, materiais pedagógicos ou métodos de ensino), embora 
apresentassem indicativos de que alguma adaptação era realizada com 
vistas à melhoria do desempenho acadêmico, e 56% desse alunado 
necessitavam e faziam uso de algum tipo de adaptação. 

 

 

Tabela 3. Distribuição dos números absolutos de 
alunos com NEEs do município de Barueri, SP, de 
acordo com indicações de adaptações escolares. 

Adaptações escolares n 

Não indicadas 523 

Indicadas e utilizadas 10 

Indicadas e não utilizadas 675 

Total de indicações 685 

 

 

Todo o alunado identificado com desenvolvimento atípico e com 
necessidades educacionais especiais estava matriculado na rede 
regular de ensino, entendendo-se, dessa forma, que esse segmento 
populacional realizava atividade acadêmica formal na escola regu-lar, 
seguindo os postulados da legislação municipal sobre educação 
inclusiva.  

Ressalta-se, todavia, que, independentemente da idade crono-
lógica, esses alunos frequentavam duas modalidades educacionais, ou 
seja, a Educação Infantil – Escolas Municipais Maternal (EMM) e 
Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI), e o Ensino 
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Fundamental – Escolas Municipais de Educação Infantil e de Ensino 
Fundamental (EMEIEF) e Escolas Municipais de Ensino Funda-
mental (EMEF), conforme ilustrado na Tabela 4.  

 

 

Tabela 4. Distribuição dos números absolutos e representação gráfica do 
percentual dos alunos com NEEs do município de Barueri, SP, de acordo com 
a modalidade escolar frequentada. 

Adaptações escolares n Representação gráfica (%) 

EMM 36 

 

EMEI 90 

EMEIEF 115 

EMEF 967 

 

 

Pode-se observar que a maior parte dos educandos estava de fato 
matriculada em EMEF, ou seja, em escolas de Ensino Funda-mental. 
Esses achados corroboram os dados já mencionados rela-tivos a uma 
frequência maior desse espectro populacional nos anos iniciais e anos 
finais do Ensino Fundamental.  

Tão importante quanto um retrato dos processos educacionais e 
suas configurações no município de Barueri, SP, quando pensamos na 
educação inclusiva, é a caracterização do professorado dos alunos com 
NEEs. Dessa forma, foi aplicado aos 27 professores questionário 
visando, a priori, conhecer a formação dos responsáveis pelas salas de 
recursos no contraturno escolar, situadas nos polos de AEE das 
escolas da rede regular de ensino. Os dados oriundos das respostas ao 
referido questionário no que tange à formação básica dos profissionais 
estão apresentados na Tabela 5. 

Como pode-se verificar, a formação de base desses profissionais 
era bastante diversificada, apesar de 56% dos profissionais serem 
pedagogos. Esses achados contradizem as recomendações oficiais da 
Secretaria de Educação Especial – SEESP do MEC9, que retratam o 
professor de AEE com formação de base em Pedagogia. Segundo 
essas mesmas recomendações oficiais, esses profissionais deveriam ter 
especialização para atender à demanda dos serviços de apoio 
especializado. De fato, pode-se observar que todos os profissionais 
dos polos de AEE possuíam algum tipo de especialização além da 
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graduação de base, o que corresponde aos propósitos da legislação 
vigente. No Quadro 3 (página seguinte), observa-se que essas espe-
cializações estavam concentradas basicamente em: Educação Espe-
cial / Educação Inclusiva (35%), Deficiência Mental (29%) e Psico-
pedagogia (18%). Outras áreas de especialização foram declaradas 
pelos demais 18% dos professores que responderam ao questionário. 

 

Tabela 5. Distribuição dos professores do Atendimento Educa-
cional Especializado da rede de ensino de Barueri, SP, de acor-do 
com a formação básica. 

Formação básica Número de profissionais 

Magistério 1 
Pedagogia 15 
História 1 
Psicologia  1 
Matemática 1 
Letras 1 
Não especificada 7 

Total 27 

 

 

Embora se tenha observado que a formação desses profissionais 
atendia aos requisitos básicos desejáveis para a prática profissional na 
modalidade de atendimento educacional especializado, e que esse 
professorado apresentava tempo médio de magistério relativamente 
longo (como veremos mais adiante), vale destacar que, pensando na 
tríade de deficiências (sensoriais, físicas e intelectual) presentes no 
alunado com indicações de AEE, deve-se indagar como um profissional 
de AEE, sem formação que o habilite para atuar com as diferentes 
deficiências, pode responder às exigências postuladas pela SEESP do 
MEC para atendimento e orientação, tendo em vista a diversidade de 
demandas que cada uma dessas condições apresenta.  

Os dados da Tabela 6 mostram que o tempo médio de atuação na 
área da educação desses profissionais ultrapassava 13 anos de prática, 
ainda que se tenha observado desvio-padrão relativamente alto desse 
tempo, que oscilou entre 1,6 e 33 anos. Esses dados caracterizam um 
grupo bastante experiente no trabalho docente, o que é tão importante 
para essa prática profissional quanto o é para o exercício de qualquer 
outra profissão.  
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Quadro 3. Caracterização das especializações dos 27 professores de Atendi-
mento Educacional Especializado (AEE) no município de Barueri, SP. 
Áreas de  
Especialização 

Instituição da 
Especialização 

Ano de  
conclusão 

Especializações  
em curso 

Deficiência Mental APAE 2005 Psicopedagogia 
Deficiência Física 
Deficiência Mental 

UNESP 
UNESP 

2008 
2009   

Inclusão e Deficiência 
Mental IEC-PUC 2007   

Deficiência Mental *** 2004 Pedagogia Hospitalar 

Deficiência Mental INIG 2008   
Deficiência Mental 
Deficiência Auditiva  

Campos Salles  
Gama Filho 

2007 
2012 

Deficiência Mental   2008   

Deficiência Mental ARARAS 2007 

Educação Especial  UNIFAC 2011 

Educação Especial  APAE 2002 Terapia Ocupacional: graduação 
Educação Inclusiva 
Deficiência Mental PUC 2008   

Educação Especial  UNIFIEO 1998 
Atendimento Escolar 
Especializado (AEE) UNESP 2011   

Psicopedagogia Campos Salles 2000 

Educação Inclusiva   2004   

Deficiência Intelectual FALC 2008 

Educação Especial  FALC 2009   
Psicopedagogia  
Educação Especial 

FAAC 
FAAC 

2006 
2008 Libras 

Psicopedagogia 
Atendimento Escolar 
Especializado (AEE) 

UFC 
FASESP 

1993 
2011   

Educação Especial  UFPR 2004 
Psicopedagogia 
Educação Inclusiva 
Dislexia 

SEDES 
USP 
ABD 

1983 
2000 
2006   

Educação Especial  2007 Psicopedagogia 
Atendimento Escolar 
Especializado (AEE) UFC 2011   
Atendimento Escolar 
Especializado (AEE) UFC 2011 

Neuropsicologia UFPR 2008   

Educação Especial  APAE 2011 Gestão Pedagógica 

Educação Especial  Campos Salles 2007   
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A Tabela 6 evidencia que o tempo de dedicação de todos os 
profissionais responsáveis pelas salas de apoio multifuncional (polos 
de AEE) era de 40 horas semanais. Ao considerarmos, então, os 
alunos com NEEs com indicação para AEE, incluindo tanto os que 
frequentavam (41%) quanto os que não frequentavam (2%) esse 
atendimento (Figura 4), e os distribuirmos entre os 27 professores que 
atuavam nessa modalidade escolar, chegou-se a uma proporção de 20 
alunos com indicação para AEE para cada professor disponível para 
esse atendimento. Pode-se, assim, deduzir que, frente à demanda 
naquele ano de 2011, o número de profissionais era suficiente para 
atender às necessidades do município. 

 

Tabela 6. Tempo de atuação em Magistério e em Atendimento 
Educaconal Especializado (AEE) e carga horária de dedicação 
semanal de 27 professores do AEE do Município de Barueri, SP. 

Tempo de 
Magistério 
(em anos) 

Tempo de 
AEE 

(em anos) 

Carga horária 
semanal  

de dedicação 
12 0,3 40 
1,6 0,6 40 
8 0,6 40 

19 1 40 
10 2 40 
- - - 

20 1,6 40 
14 1,6 40 
6 1,6 40 

11 1 40 
7 2 40 

20 1 40 
5 1 40 

15 0,4 40 
2,6 0,7 40 
- 1,4 40 
8 2 40 
- 1,6 40 

31 2 40 
14 0,6 40 
33 0,7 40 
10 1,4 40 
20 1,4 40 

19,6 1,6 40 
- 2 40 
8 2 40 

  6 1,6 40 
Média 13,1 1,3 40 
Desvio-padrão 8,2 0,6 0 
Mínimo 1,6 0,3 40 
Máximo 33 2 40 
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No que tange às respostas dadas pelos professores sobre a 
qualidade da frequência do alunado com NEEs aos polos de AEE no 
contraturno escolar, a maioria deles (74%) caracterizou a adesão ao 
atendimento como boa, 19% a consideraram regular e 7% a julgaram 
fraca. Esses achados diferem dos dados apresentados pela APAE de 
Barueri, em 20081. 

 
DAS CONCLUSÕES DA PESQUISA 

 
Neste estudo foi possível identificar que, a partir da criação da Se-

cretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2010, e nos dois 
anos seguintes, muitos avanços foram conquistados em Barueri, SP, 
quanto à política de educação especial do município. Observou-se au-
mento de 62% no número de matrículas de alunos com NEEs. Os polos 
de AEE que, segundo Vital12, eram apenas dois, passaram a englobar 21 
salas de recursos multifuncionais, e a adesão dos alunos com indicação 
para o uso de tal recurso foi bastante significativa, com apenas 2% de 
evasão. O número de professores de AEE era suficiente para atender a 
demanda, e essa equipe apresentava tempo médio de 13 anos de experi-
ência docente. Constatou-se que 69% dos alunos com NEEs realizavam 
atendimento clínico-terapêutico, demarcando avanços em comparação 
com o retrato do censo realizado pela APAE local, em 20081. 

No entanto, apesar desses aferidores positivos em relação à oti-
mização da Educação Inclusiva no município, verificou-se que os 
postulados na Deliberação 002/2005 do CME de Barueri, SP, relativos 
à distribuição de alunos por idade e série ou ano escolar não se aplica-
vam ao alunado com NEEs, visto que se observou defasagem impor-
tante entre a idade cronológica desses alunos e a série ou ano em que 
estavam matriculados. A formação do professor para atuar no AEE se 
configurou como um problema a ser enfrentado pelo município. 
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