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RESUMO 

Em 1943, Kanner descreveu pela primeira vez o que chamou de “distúrbios 

autísticos do contato afetivo” e em 1944, Hans Asperger também descreveu sintomas 

semelhantes em um grupo de crianças. Características: incapacidade em relacionar-

se com seus pares, estereotipias motoras, dificuldades em relação a mudanças, 

dificuldades na comunicação e ecolalia. Principais critérios para o diagnóstico: 

padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesse ou atividade. Objetivou-

se: analisar o tema autismo em bases de dados nacionais, selecionar artigos que 

tratam diretamente ou indiretamente os comportamentos repetitivos, identificar quais 

são esses comportamentos, tipos de autoria, tipo de pesquisa, participantes e técnicas 

utilizadas. A coleta de dados será feita por meio de busca nas bases de dados CAPES 

no período de 2007 a 2017, utilizando as palavras-chave: Autismo; Autismo and 

psicologia; Transtorno do Espectro Autista; Estereotipia and autismo; Comportamento 

repetitivo and autismo. Dos artigos selecionados na base CAPES (n=357) apenas 

n=114 (%31,92) mencionam comportamentos repetitivos. 

 

INTRODUÇÃO  

Num sentido histórico, segundo Klin (2006) em 1943 Kanner descreveu o que 

chamou de “distúrbios autísticos do contato afetivo”. Kanner foi o primeiro a escrever 

sobre o tema e usou como base onze casos. Simultaneamente ao trabalho de Kanner, 

Hans Asperger em 1944 também especificou sintomas semelhantes em um grupo de 

crianças. Dentre eles estavam a incapacidade em relacionar-se com seus pares, 

estereotipias motoras, dificuldades em relação a mudanças, incluindo dificuldades na 

comunicação (não havia déficits significativos de linguagem no grupo de Asperger) e 

ecolalia. Wing comparou os trabalhos de Asperger e Kanner em 1988 e observou 

várias semelhanças entre os grupos de crianças descritos por eles, criando o termo 

“Síndrome de Asperger” (BORGES; SHINOHARA, 2007). 

Na quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM-5) de 2014, o Transtorno do Espectro Autista está incluso na categoria de 

Transtornos do Neurodesenvolvimento. Com essa mudança, “o Autismo, Transtorno 

Desintegrativo da Infância e as Síndromes de Asperger e Rett foram incluídas por uma 

única categoria possível de diagnóstico, Transtorno do Espectro Autista” - TEA 

(ARAÚJO; LOTUFO NETO, 2014).  
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“A etiologia no TEA ainda é desconhecida ou não comprovada, entretanto, os 

critérios para diagnóstico são conhecidos” (TOMASI et al, 2018, p. 84). Segundo o 

que consta no DSM-5, os principais critérios de diagnóstico para Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) são: déficits na comunicação e interação social, também  

comportamentos estereotipados ou repetitivos incluem estereotipias motoras 

simples (p. ex., abanar as mãos, estalar os dedos), uso repetitivo de objetos 

(p. ex., girar moedas, enfileirar objetos) e fala repetitiva (p. ex., ecolalia, 

repetição atrasada ou imediata de palavras ouvidas, uso de "tu" ao referir-se 

a si mesmo, uso estereotipado de palavras, frases ou padrões de prosódia). 

(ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2014, p. 54). 

Com base no exposto foram elaborados os objetivos. 

 

OBJETIVOS 

Analisar o tema autismo em bases de dados nacionais, selecionar artigos que 

tratam diretamente ou indiretamente os comportamentos repetitivos, identificar quais 

são esses comportamentos, tipos de autoria, tipo de pesquisa, participantes e técnicas 

utilizadas. 

 

METODOLOGIA 

Pretende-se, nessa pesquisa por meio de uma revisão integrativa a obtenção 

de dados quantitativos referente a produção científica nacional sobre Transtorno do 

Espectro Autista. Esse delineamento “se utiliza de documentos, escritos ou não, como 

fonte primária de dados” (CAMPOS, 2008, p. 53). 

 

DESENVOLVIMENTO 

A coleta de dados será feita por meio de busca nas bases de dados CAPES no 

período de 2007 a 2017, utilizando as palavras-chave: Autismo; Autismo and 

psicologia; Transtorno do Espectro Autista; Estereotipia and autismo; Comportamento 

repetitivo and autismo. 

Como critérios de exclusão dos artigos serão: textos repetidos, não condizentes 

com o tema ou de outra nacionalidade e idioma. A tabulação dos textos selecionados 

será realizada de acordo com a variável a ser pesquisada. 

 Os resultados desta pesquisa serão analisados de forma quantitativa e os 

dados ilustrados em forma de gráficos e tabelas. Para isso, pretende-se utilizar 

estatística descritiva e teste estatístico com nível de significância de p < 0,05 Para 

ciências humanas. 
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RESULTADOS PRELIMINARES 

 Foram selecionados 357 artigos na base de dados CAPES. Após serem 

adotados os critérios de exclusão, obteve-se os seguintes números: 

 

Tabela 1 – Textos utilizados da base CAPES 

Indicadores usados 
para a busca no 

CAPES 

Artigos que mencionam 
comportamentos repetitivos e 

estereotipias 

Artigos não 
utilizados 

TOTAL 

f % f % f % 

Autismo 79 22,5 157 44,72 236 67,22 

Transtorno do Espectro 
Autista 

18 5,12 21 5,98 39 11,1 

Autismo And Psicologia 15 4,27 52 14,81 67 19,08 

Comportamento 
Repetitivo And Autismo 

2 0,56 7 1,99 9 2,55 

TOTAL 114 32,45 243 67,5 351 99,95 

 

Como exposto na Tabela 1, apenas 114 artigos (soma da porcentagem: 

32,45%) mencionam sobre comportamento repetitivo relacionado ao autismo. Dessa 

forma, serão feitos novos levantamentos para verificar qual a natureza destes 

trabalhos, e porque se escreve pouco sobre o tema, visto que é uma das principais 

características do TEA. 
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