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TEA- O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E POSSÍVEIS INTERVENÇÕES  

 

Amanda Pereira Rossi Daré 1 

 

RESUMO 

O Transtorno do Espectro Autista é um transtorno do desenvolvimento que atinge cerca de 1% da 

população mundial, o que equivale um para cada 68 indivíduos. O mesmo se caracteriza por déficits 

na interação social, na comunicação e interesses restritos. O conhecimento sobre este se torna 

relevante a fim de entender o Espectro Autista (TEA). Apresenta-se como objetivos investigar os graus 

do TEA e quais são as intervenções realizadas com os portadores do referido transtorno.  

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista- Graus de autismo- Intervenções. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O termo autismo teve origem do grego altós que significa “de si mesmo”. Onde 

foi citado pela primeira vez pelo médico psiquiatra suíço E. Bleuler, em 1911, que 

buscava descrever a fuga da realidade e o retraimento interior dos pacientes 

acometidos com esquizofrenia. (CUNHA, 2011). 

De acordo com a ONU (Organização Nacional da Saúde) cerca de 1% da 

população mundial apresenta o Transtorno Espectro Autista (TEA), o que equivale de 

um para cada 68 indivíduos. 

Atualmente observam-se muitas dúvidas, tanto de entendimento a respeito do 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) e qual melhor metodologia de tratamento quanto 

de conhecimento a respeito do mesmo. Há dificuldade em saber qual melhor 

tratamento para essas crianças tanto no âmbito familiar, como no âmbito escolar.  

Acredita-se que por se tratar de um distúrbio grave o Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) torna-se de fundamental importância investigar o grau do transtorno 

para que possam ser realizadas as intervenções pertinentes e eficazes para cada 

caso.  

                                                           
1Psicóloga Clínica Especialista em Terapia Cognitivo Comportamental. Especializando em Autismo. 
Especializando em Neuropsicologia.  
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Neste contexto surge o seguinte questionamento: Quais formas de 

intervenções seriam adequadas para o tratamento de crianças com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA)?  

Com efeito, este artigo surge a fim compreender o Transtorno do espectro 

Autista (TEA), bem como os graus do mesmo e explanar os métodos eficazes para o 

desenvolvimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).  

 

1 MATERIAL E MÉTODOS  

 

O presente trabalho constitui-se de uma revisão de literatura, com métodos 

qualitativos, no qual se buscou consultar os termos: Autismo, graus de autismo, 

intervenções para o autismo, pesquisados nas seguintes fontes: Scielo, Google 

acadêmico e Periódicos Capes. A pesquisa foi realizada no período entre março a 

julho de 2018. 

Os critérios adotados para a pesquisa foram baseados nos objetivos sendo: O 

que é autismo, quais são os graus do mesmo e quais as possíveis intervenções para 

auxiliar no tratamento.  

Para Gil (2002) as etapas de uma pesquisa bibliográfica consistem em escolher 

o tema, levantar a bibliografia a ser consultada, formular o problema, elaborar o plano 

do assunto, buscar fontes, ler todo material, elaborar fichamento, organizar o assunto 

de forma lógica e por fim realizar redação do texto. 

Baseado nesses princípios, o presente trabalho teve início com a escolha do 

tema, que por sua vez, surgiu através de uma palestra realizada com o tema: Autismo. 

Para o levantamento bibliográfico, primeiramente buscou-se investigar diversas 

pesquisas que abordavam o tema acima citado. Após esse momento buscou-se 

investigar pesquisas que por sua vez mostraram o que é o autismo, seus graus e 

possíveis intervenções. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Conceituação do TEA  

 

Segundo, Caballo e Simón (2013) o termo autista foi utilizado à primeira vez 

em 1906 por Eugenio Bleuler, o mesmo era utilizado para descrever pacientes 

psiquiátricos que viviam fora de uma realidade. 

Outro autor a falar de Autismo foi Dias (2015), onde aponta o autismo a partir 

da visão de Aspeger, caracterizada por uma síndrome de interação social, tendo um 

nível de inteligência e linguagem.  Após essa visão recente de Dias (2015), o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM IV) classificou a síndrome de 

Aspeger como sendo: uma hipersensibilidade, repetição de gestos, dificuldade no 

relacionamento, e habilidades em comum em relação à matemática e memória 

(BRITO, 2014).  

Para Araújo (2014), as mudanças referentes ao DSM IV, o Transtorno autista 

era classificado como transtorno global do desenvolvimento igualmente ao transtorno 

desintegrativo da infância, e as síndromes de Rett e Aspeger. Após essas mudanças 

se inclui todos os transtornos no TEA (Transtorno do Espectro Autista) como sendo 

um transtorno com níveis de gravidade diferentes.  

Dessa forma, atualmente o autismo infantil é classificado como um dos Transtornos 

de Neurodesenvolvimento, sendo: 

[...] déficits persistentes na comunicação social e na interação social em 
múltiplos contextos, incluindo déficits na reciprocidade social, em 
comportamentos não verbais de comunicação usados para interação social e 
em habilidades para desenvolver, manter e compreender relacionamentos 
(DSM V/ APA 2014). 
 

A partir dessas observações entende-se que o Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) se refere a comprometimentos nas aéreas intelectual, social e na comunicação. 

Portanto, faz-se necessário intervenções para melhora nas áreas citadas acima. 

 

2.2 Graus De Autismo: Grave, Moderado e Leve 

 

De acordo com o DSM V são classificados em graus de autismo atualmente de 

acordo com a gravidade, sendo: nível 1 (exigindo apoio) seria dificuldade de 

comunicação, interação social, comportamentos estereotipados, falta de 

planejamento e organização, interesse reduzido nas interações sociais; Nível 2 
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(exigindo apoio substancial) dificuldades mais severas na comunicação social tanto 

verbal quanto não-verbal, vários prejuízos sociais apesar do apoio e Nível 3 (exigindo 

apoio muito substancial) dificuldades severas nas potencialidades de comunicação 

tanto verbal quanto não-verbal limitando-o dar início a uma interação social, 

comportamento inflexível, não habilidade a lidar com mudanças, comportamentos 

estereotipados, grande sofrimento (DSM V/ APA 2014). 

Outro autor a citar a importância dos graus de Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) foi Silva et al (2012), para o mesmo o TEA (Transtorno Espectro Autista) podem 

ser divididos em cores do mais claro ao mais escuro, onde a síndrome de Aspeger 

(autista leve) é classificado pela cor cinza, e caracteriza-se por pessoas solitárias com 

dificuldades de interagir socialmente, interesses restritos, com uma rotina diária, 

porém com nenhum retardo mental e atraso no desenvolvimento da linguagem. Em 

concordância, Santos et al (2016) afirma que a Síndrome de Aspeger preserva a 

cognição sem grandes atrasos no desenvolvimento da fala, apresentando algumas 

dificuldades no contato visual. 

Conforme mencionado acima, pode-se observar que os comprometimentos 

sejam eles sociais ou intelectuais variam de acordo o grau do Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), dessa forma os tipos de intervenções vão variar de acordo com os graus 

do espectro.  

 

2.3 Métodos De Intervenção 

 

Segundo Fonseca (2014) os principais métodos de intervenções são: PECS 

(Sistema De Comunicação Através De Trocas De Figuras), TEACCH – (Tratamento e 

Educação Para Crianças Autistas E Com Distúrbios Correlatos Da Comunicação), 

ABA (Análise Do Comportamento). 

Faz-se necessário apresentar esses três métodos, sendo o primeiro PECS, que 

por sua vez consiste em um sistema de comunicação através de figuras, tem por 

objetivo criar a comunicação da criança, como por exemplo, pedir algo. 

(GONÇALVES, 2013).  

O segundo método citado se refere ao TEACH (Perfil Psicoeducacional 

Revisado), sobre este Fonseca (2014) afirma que: 
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O método TEACCH utiliza uma avaliação chamada PEP-R (Perfil 
Psicoeducacional Revisado) para avaliar a criança, levando em conta os seus 
pontos fortes e suas maiores dificuldades, tornando possível um programa 
individualizado. Esse tratamento baseia-se na organização do ambiente físico 
através de rotinas - organizadas em quadros, painéis ou agendas - e sistemas 
de trabalho, de forma a adaptar o ambiente para tornar mais fácil para a 
criança compreendê-lo, assim como compreender o que se espera dela. 
Através da organização do ambiente e das tarefas da criança, o TEACCH 
visa desenvolver a independência da criança de modo que ela necessite do 
professor para o aprendizado, mas que possa também passar grande parte 
de seu tempo ocupando-se de forma independente. (FONSECA, 2014, p.92). 

 
Por último, o terceiro método citado chamado de ABA (ANALISE DO 

COMPORTAMENTO APLICADA), fundamenta-se em uma abordagem de 

comportamento que consiste em reforçar comportamentos corretos e corrigir 

comportamentos incorretos (MARTINS, 2012). Sobre isso, Locatelli e Santos (2016) 

afirmam que o  ABA através de métodos, constrói quesitos para que a criança possa 

perceber o mundo de forma adequada, direcionando suas habilidades e 

transformando comportamentos. 

Vale ressaltar, que os métodos acima citados não são exclusivamente de 

trabalho do psicólogo, podendo ser utilizado como, por exemplo, pedagogos, 

psicopedagogos e fonoaudiólogos. 

Santos, et al. (2016) afirma que tantos familiares e profissionais que lidam 

diretamente com autista necessitam aprender utilizar técnicas que facilitem a 

interação social do mesmo. Nesse sentido é de fundamental importância que os 

profissionais que trabalham com a criança possam ajudar os pais e responsáveis com 

métodos e técnicas no sentido de realizar intervenções para evolução dessas 

crianças.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir da consulta para a revisão bibliográfica, alguns artigos foram 

encontrados tendo como ênfase o TEA, os graus de TEA e possíveis intervenções 

para o tratamento do mesmo. 

Observou-se o autismo como sendo segundo o DSM V/ APA (2014) prejuízos 

na: comunicação social, interação social, reciprocidade social, comportamentos não 

verbais de comunicação usados para interação social e em habilidades de manter 

relacionamentos.   
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Quando se trata dos graus de autismo, observou-se que os comprometimentos 

estão presentes sejam eles sociais ou intelectuais variam de acordo o grau do 

Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo assim os tipos de intervenções vão variar 

de acordo com os graus do espectro. 

Os principais métodos de intervenção por sua vez, segundo Fonseca (2014) 

são: PECS (Sistema De Comunicação Através De Trocas De Figuras), TEACCH – 

(Tratamento e Educação Para Crianças Autistas E Com Distúrbios Correlatos Da 

Comunicação), ABA (Análise Do Comportamento). Vale ressaltar que estes não são 

exclusivo de uso dos psicólogos podendo também ser aplicados por outros 

profissionais.  

 

5 CONCLUSÃO   

O presente trabalho buscou a investigação do conceito de TEA, seus graus e 

possíveis intervenções. Com efeito, é importante ressaltar que os métodos de 

intervenções que foram citados acima no presente trabalho, podem ser aplicados por 

diferentes profissionais, como por exemplo, fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos 

dentre outros. 

Acredita-se que é de fundamental importância que as crianças com TEA façam 

essas intervenções e estejam em desenvolvimento para adaptação no contexto 

escolar, como relata Gracioli e Bianchi (2014), onde é preciso que as crianças autistas 

tenham um apoio na inclusão escolar, pois são resistentes ao aprendizado mesmo 

tendo capacidade de aprender, porém apresentam fixações e interesses restritos. 

Ressalta-se a importância de que sejam realizadas outras pesquisas sobre o 

TEA transtorno do espectro autista em instituições como, por exemplo, APAE e 

escolas de ensino regular, devido ao fato do grande número de crianças com este 

transtorno.  
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