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Análise do Comportamento Aplicada aos Transtornos do Espectro 
Autístico: Implicações psicoeducacionais das intervenções precoces  

 

1- Resumo 

Os Transtornos do Espectro Autísticos são distúrbios do desenvolvimento 

cuja manifestação é precoce, tem curso crônico e impacto em vários âmbitos da 

vida. Seus tratamentos devem ser realizados de forma interdisciplinar, com cada 

profissional atuando nos déficits ou excessos específicos de sua especialidade. O 

objetivo geral deste estudo foi apresentar e discutir a aplicação da Análise do 

Comportamento (ABA) aos Transtornos do Espectro Autístico; bem como sua 

eficácia quando aplicada de forma precoce. Especificamente buscou-se apresentar 

as intervenções terapêuticas complementares à ABA para os Transtornos do 

Espectro do Autistico; e Analisar as repercussões psicoeducacionais das 

intervenções precoces. Como resultados preliminares, observou-se que as principais 

estratégias interventivas realizadas com pessoas com TEA envolvem o tratamento 

farmacológico das comorbidades existentes, além de intervenções comportamentais 

e pedagógicas, dentre as quais, a ABA, é comumente utilizada. 

 

2- Introdução 

Os Transtornos do Espectro Autístico (TEA) são distúrbios do 

desenvolvimento de manifestação precoce, curso crônico e impacto em vários 

âmbitos da vida, sendo que seus comprometimentos concentram-se, principalmente, 

na interação social, linguagem e comunicação, e comportamentos restritos e 

estereotipados (Gillberg, 2005). 

A prevalência média dos TEA entre os anos de 1966 e 2004 foi de 7,1 casos 

em 10.000 crianças. Porém estimasse que, no Brasil, a prevalência de Transtornos 

Globais do Desenvolvimento foi de 27,2 casos para 10.000 indivíduos (Paula, 

Ribeiro, Fombonne & Mercadante, 2011). 

 O prognóstico dos TEA é extremamente variável, sendo que seus sintomas, 

geralmente, persistem ao longo de toda a vida. Em geral, tal flexibilidade prognóstica 

dependente da severidade das comorbidades existentes (Gillberg, 2005). 



 Os TEA não têm cura, mas sim diversos tipos de tratamentos, que 

preferencialmente devem ser realizados em conjunto, de forma interdisciplinar. 

Esses tratamentos envolvem profissionais das áreas da saúde e educação. 

A idade no início do tratamento é um dos fatores determinantes para a sua 

melhor evolução. Além da idade, o tipo de tratamento e a frequência dos 

atendimentos à criança e aos pais são fundamentais para uma intervenção eficaz 

(Laznik, 2004). 

 

3- Objetivos 

O objetivo geral deste estudo foi apresentar e discutir a aplicação da Análise 

do Comportamento (ABA) aos Transtornos do Espectro Autístico; bem como sua 

eficácia quando aplicada de forma precoce. Especificamente buscou-se apresentar 

as intervenções terapêuticas complementares à ABA para os Transtornos do 

Espectro do Autistico; e Analisar as repercussões psicoeducacionais das 

intervenções precoces. 

 

4- Metodologia 

- Materiais 

 Literatura específica acerca da temática; privilegiando-se as publicações 
inferiores a cinco anos. 

 
5- Desenvolvimento 

O presente estudo caracteriza-se por uma pesquisa descritiva, de corte 

transversal, estratégia documental e com delineamento de levantamento, em que, a 

partir da compilação e leitura da literatura específica, será elaborado um texto, que 

se dividirá em capítulos de acordo com o aspecto do tema que neles estará sendo 

abordado. 

 

6- Resultados Preliminares 

 A Análise Aplicada do Comportamento (Apllied Behavior Analysis - ABA) é, 

atualmente, uma das técnicas mais utilizadas no tratamento de pessoas com TEA.  

A ABA tem origem na Análise do Comportamento, e pode ser definida como a 

aplicação dos conceitos dessa ciência na resolução de problemas sociais. 



 Do ponto de vista analítico-comportamental, indivíduos com TEA 

necessitariam de maior consistência nas relações estímulo resposta e reforçamento, 

para que o controle por estímulos se desenvolva. Desta maneira, o repertório 

característico da síndrome estaria atrelado a uma diferenciação na sensibilidade e 

controle restrito por estímulos (Spradlin & Brady, 1999). 

 A partir disso, as intervenções comportamentais baseadas na ABA, tem como 

princípio inicial realizar uma avaliação funcional antes de se implementar a 

intervenção. Após a identificação das relações de dependência entre as respostas 

de um organismo, o contexto em que ocorrem (condições antecedentes), seus 

efeitos no mundo (eventos consequentes) e as operações motivadoras em vigor 

(Naoi, 2009). 

Existem algumas estratégias de intervenção que fazem uso da ABA junto aos 

TEA. O Treino de tentativas discretas (Discrete Trial Training –DTT) é uma 

estratégia de ensino baseada no ABA, em que há uma estruturação no ambiente 

com o objetivo de se ensinar habilidades especificas (Naoi, 2009). 

 O Ensino Incidental (Incidental Teaching- IT) é organizado dentro das 

atividades típicas da criança, com o objetivo de motivá-la a interagir com outras 

pessoas e praticar tarefas (Spradlin & Brady, 1999).  
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