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1. Resumo 

O objetivo geral desta pesquisa foi identificar as metodologias utilizadas pelos 

psicólogos de abordagens Psicodinâmica e Comportamental no que concerne ao 

tratamento de indivíduos portadores de autismo. Os participantes são quinze 

psicólogos atuantes no tratamento do autismo através das abordagens citadas. Para 

a coleta de dados, foi utilizado um questionário padronizado com perguntas que 

contemplam os objetivos do trabalho. Os resultados preliminares demonstram uma 

maior incidência de métodos e técnicas da abordagem comportamental, 

independente da formação teórica dos participantes, provavelmente devido à 

crescente eficácia que elas têm demonstrado.  
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2. Introdução  

Atualmente, o autismo é um dos temas de pesquisa que vem, cada vez mais, 

ganhando espaço em meio à literatura cientifica de diversas áreas. Trata-se de um 

transtorno invasivo do desenvolvimento que tem merecido atenção não apenas dos 

pesquisadores, como também da mídia (Gadia, 2004).  

Em 2002, com a quarta publicação do DSM-IV (APA, 2002, p.89) o autismo foi 

classificado como “transtorno global do desenvolvimento caracterizado pelo 

comprometimento e déficits severos em áreas do desenvolvimento como a interação 

social, comunicação e comportamentos, interesses e atividades estereotipadas.” Os 

sintomas, de acordo com o Cid-10 (1993), geralmente se manifestam antes dos três 

anos de idade, podendo surgir sintomas em comorbidade com a sintomatologia geral 

do transtorno, como a presença de fobias, perturbações do sono ou da alimentação, 

crises de “birra” ou agressividade. Souza et al. (2004) observam que, devido à 

grande diversidade de sintomatologia e etiologia que englobam a 

 síndrome autística, o diagnóstico é difícil de ser realizado. 

No que concerne à realização do diagnóstico do transtorno em  questão,  

Klin (2007) ressalta que se devem observar os critérios típicos do transtorno, 

como os rituais, a estereotipias, ecolalia entre outros. Mello (2007) enfatiza a 

importância de se estabelecer o diagnóstico precoce, ainda na infância, assim que 

começa a se deparar com anormalidades no desenvolvimento, se comparado a 

crianças de mesma idade e sexo.  



3. Objetivos 

Geral: Identificar as diferentes metodologias utilizadas pelos psicólogos de 

abordagens Psicodinâmica e Comportamental no que concerne ao tratamento de 

indivíduos portadores de autismo. Específicos: (1) Identificar o(s) método(s), 

técnica(s) e instrumento(s) utilizados no tratamento de autistas; (2) Verificar a 

existência de transversalidade no trabalho de tratamento de autistas realizado pelos 

psicólogos entrevistados e (3) Verificar a abrangência com que ocorre a utilização de 

metodologias específicas de cada abordagem, na amostra coletada. 

4. Método 

Participantes: serão coletados dados de quinze psicólogos, obedecendo aos 

seguintes critérios de inclusão: (a) já terem completado a graduação em psicologia; 

(b) estarem atuando há pelo menos um ano diretamente com casos de autismo; (c) 

atuarem segundo as abordagens psicodinâmica ou comportamental. Não houve 

padronização de sexo ou idade dos participantes. O acesso aos participantes da 

pesquisa ocorreu via contato por conveniência, indicações de outros terapeutas e 

dos próprios participantes. 

Material: foi elaborado um Questionário padronizado com sete questões sobre o 

tema pesquisado, além de investigações sobre a formação acadêmica dos 

participantes. Também foi elaborado o TCLE (Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido) para ser assinado pelo participante com o objetivo de assegurar a sua 

participação voluntária na pesquisa. 

5. Desenvolvimento 

Procedimento: inicialmente foi assinado pelo participante o TCLE, em duas vias 

impressas, sendo uma de sua propriedade e outra dos pesquisadores. Após o 

consentimento, foi aplicado o questionário sobre autismo. A coleta de dados está 

sendo realizada entre os meses julho e setembro.  

6. Resultados preliminares 

Nos resultados preliminares da pesquisa obteve-se, que todos os participantes 

entrevistados (100%) utilizam metodologias provenientes da abordagem 

comportamental, embora 66,6% dos participantes tenham relatado já ter tido 

experiências anteriores com métodos da abordagem psicodinâmica. Foi citado o 

método TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication-



handicapped Children) e algumas técnicas de atuação como a ABA (Applied 

Beravior Analysis), o Ensino de Habilidades (de higiene e pedagógica), entre outras. 

Do total de participantes, 66,6% relataram utilizar o PEP-R (Perfil educacional 

revisado) e o PECS (Picture Exchange Communication System) como instrumentos 

auxiliares de trabalho. 

No que concerne à existência de transversalidade no trabalho, todos relataram 

trabalhar com profissionais de diferentes áreas (como fonoaudiólogos, pedagogos, 

educadores físicos, nutricionistas, etc.) em prol do tratamento e desenvolvimento 

dos autistas assistidos. Os profissionais (100%) relataram participar de reuniões 

semanais com a equipe multidisciplinar, nas quais são colocados em pauta os 

principais casos, de modo que cada profissional possa adquirir um conhecimento 

mais amplo em relação aos tratamentos realizados. 
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