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Introdução
O seguinte estudo é um recorte de uma monografia intitulada “Manejo de habilidades sociais 

e diminuição de estereotipias em atendimento de fisioterapia”, que abordou uma criança com Autismo 
nas sessões de fisioterapia.

O autismo é considerado, atualmente, um transtorno de desenvolvimento de causas neuro-
biológicas definidas de acordo com os critérios eminente clínicos. As características básicas são anormali-
dades qualitativas e quantitativas que embora muito abrangentes, afetam de forma mais evidente as áreas 
da interação social, da comunicação e do comportamento (SCHWARTZMAN et al., 2011). 

Os aspectos relativos aos prejuízos qualitativos na comunicação são manifestados por atraso 
ou ausência total de desenvolvimento da linguagem falada (não acompanhado por tentativa de com-
pensar por meio de modos alternativos de comunicação, como gestos ou mímica); em indivíduos com 
fala presente, observa-se acentuado prejuízo na capacidade de iniciar ou manter uma conversação; uso 
estereotipado e repetitivo da linguagem, ou linguagem idiossincrática; falta de jogos ou brincadeiras de 
imitação social, variados e espontâneos, apropriados ao nível de desenvolvimento (SCHWARTZMAN et 
al., 2011).

Os padrões repetitivos e estereotipados de comportamento característicos do autismo in-
cluem resistência a mudanças, insistência em determinadas rotinas, apego excessivo a objetos e fascínio 
com o movimento de peças (tais como rodas ou hélices). Embora algumas crianças pareçam brincar, elas 
se preocupam mais em alinhar ou manusear os brinquedos do que em usá-los para sua finalidade simbóli-
ca. Estereotipias motoras e verbais, tais como se balançar, bater palmas repetitivamente, andar em círculos 
ou repetir determinadas palavras, frases ou canções são também manifestações frequentes em autistas 
(GADIA, 2004).

Este padrão de comportamento pode limitar a exploração, impedindo também que deem 
função e significado adequado aos objetos, deixando também as equipes multiprofissionais e familiares 
com dúvidas de como abordar esta criança com respeito e empatia por sua forma de se interagir com o 
mundo.  

As estratégias de manejo de comportamento por MIURA (2006) que implica no desenvolvi-
mento de estratégias de ensino com base no uso da metodologia de análise funcional do comportamento 
cuja importância se refere a identificar a função de cada comportamento alvo. Consequentemente, pro-
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põe o planejamento para a elaboração de estratégias que diminuam a apresentação do comportamento 
indesejável e possibilitar a manutenção e generalização para outras contingências. O comportamento do 
indivíduo pode ocorrer segundo valores, cultura ou história de vida aprendida. Tais estratégias podem dar 
a todos que fazem parte do universo da criança com autismo um norte sobre como aborda-la, sobre como 
media-la, e orienta-la sem ferir a construção de sua personalidade e respeitando seus limites.

Porém para avaliação e delineação de técnicas, manejos e tratamentos precisa-se de um pro-
fundo e criterioso estudo do indivíduo, sendo assim de suma importância para atingir de forma completa 
e objetiva aquilo que o paciente precisa aprimorar. Neste caso, há necessidade da observação do desen-
volvimento global da criança de forma sistemática para posterior intervenção nas áreas deficitárias. Como 
recurso de avaliação do desenvolvimento global de uma criança neste estudo utiliza-se o inventário Porta-
ge-IPO que foi adaptado por duas psicólogas brasileiras, Williams e Aiello (2001). As autoras traduziram 
o instrumento de avaliação informal para o português e operacionalizaram cada um dos itens, propõe-lhes 
definições, critérios, especifica as condições de avaliação e descreve o material a ser utilizado. O objetivo 
do IPO é a elaboração de uma proposta de intervenção no ambiente natural de crianças a partir da detec-
ção do atraso no desenvolvimento, por meio de treinamento específico dado aos pais, visando a aceleração 
do desempenho destas crianças durante a idade pré-escolar-0 a 6 anos. O IPO é composto de 580 itens 
que abrangem cinco áreas do desenvolvimento (socialização, cognição, linguagem, autocuidados e desen-
volvimento motor). Especificamente, a área motora do IPO pode auxiliar o fisioterapeuta observar com 
riqueza de detalhes as dificuldades do paciente, inclusive este instrumento é cada vez mais utilizado na 
área da Saúde como mostra o estudo de Rodrigues (2009).

Objetivo
O presente estudo teve por objetivo analisar o desenvolvimento de uma criança com Trans-

torno do espectro autista-TEA por meio de manejo de habilidade sociais em atendimento na área de 
fisioterapia.

Método
A presente pesquisa se constituiu de um estudo de caso, de caráter descritivo, com uma abor-

dagem qualitativa e quantitativa. 

Participantes
Participarão do estudo uma criança (P1) em atendimento no Centro de Estudos da Educação 

e Saúde-CEES-PROEX/UNESP com quatro anos, com diagnóstico de Transtorno do espectro autista-
TEA.

Local e Material
O estudo foi conduzido no Centro de Estudos da Educação e da Saúde –CEES -FFC – 

UNESP – Marília/SP. Os materiais para o desenvolvimento do estudo consistiram  do inventário Portage 
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operacionalizado - IPO (WILLIAMS; AIELLO, 2001); de elaboração e consequente assinatura do termo 
de consentimento livre-esclarecido; da elaboração e análise de roteiro de entrevista semiestruturada e; 
diário de campo.

Procedimento
A pesquisa se realizou nas dependências do Centro de Estudos da Educação e Saúde – CEES, 

com a participação da criança e de seu respectivo responsável. A pesquisa constou com o consentimento 
do responsável, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a coleta de dados foi 
organizada da seguinte forma:

Realizou-se uma entrevista para coletar informações sobre os problemas de comportamento 
apresentado pelo participante deste estudo. A entrevista para análise funcional consistiu em quatro etapas 
de perguntas: 1) descrição do comportamento-problema e definição operacional, 2) História do compor-
tamento, 3) Análise dos eventos antecedentes e 4) Análise das consequências. Levantamento de dados so-
bre a história de vida e rotina do paciente através de entrevista com o responsável e interação com a criança 
por meio de jogos e brincadeiras. Seguindo de uma avaliação inicial, elaboração e aplicação de atividades 
juntamente com o manejo de habilidades sociais (estratégias de ação) e avaliação final.

Avaliação Inicial
A avaliação inicial foi realizada com a apresentação do inventário Portage e inicio da coleta de 

dados de observação, em todas as áreas do inventário Portage Operacionalizado-IPO. A avaliação inicial 
foi elaborada dentro de quatro sessões.

Estratégias para o manejo de habilidades sociais
No segundo momento foi realizada elaboração e aplicação dos planos de intervenção indivi-

dualizados de acordo com a avaliação inicial nas sessões de fisioterapia juntamente com as estratégias para 
o manejo de habilidades sociais conforme descrito a seguir:

A- Comportamento emitidos pela Fisioterapeuta
- Dar instruções correta: Solicitação, com verbalização clara e objetiva, para que o paciente 

emita o comportamento específico como, por exemplo: a fisioterapeuta diz “pegue aquele lápis” ou “sente-
se aqui agora”, depois de dada a ordem, aguardar por dez segundos a resposta da criança.

- Aprovação: São respostas verbais ou gestuais que indicam aprovação, por exemplo: dizer 
“muito bem” verbal ou gestual após a criança ter realizado a solicitação adequadamente.

- Ajuda: É o oferecer ajuda dentre vários níveis para realização do comportamento instruído, 
caso a criança inicie uma tarefa e não a conclua. 

A ajuda física envolve contato físico de forma a guiar, totalmente ou parcialmente, a ação a 
ser desempenhada. A ajuda física total a fisioterapeuta guia fisicamente a ação, do início ao fim. Na ajuda 
parcial, a fisioterapeuta guia apenas o início ou o final da ação, deixando a criança completá-la sozinho.

Na dica física, compõe de gestos ou movimento sinalizadores da resposta correta para a crian-
ça, (ex: apontar para o brinquedo e o local onde deve ser guardado).
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- Ignorar comportamento inadequado e dar oportunidade para emissão de comportamento 
alternativo: A fisioterapeuta evita olhar ou falar diretamente para a criança, até que a mesma pare de emitir 
birra ou outro comportamento inadequado. Caso o comportamento inadequado persista, a profissional 
deve emitir ações (verbais ou não verbais) que estabelecem ocasião para comportamento alternativo e in-
compatível com a ação inadequada emitida pela criança. Tais ações têm funções discriminativas e indicam 
alta probabilidade para reforço para o comportamento alternativo.

-Time-out: A Fisioterapeuta retira a criança que está emitindo um comportamento inade-
quado da situação e leva-o para outro ambiente físico e/ou social distinto e permanece lá até o término 
do comportamento inadequado. Ao colocar a criança em time-out, deve-se especificar as contingências 
envolvida.  A implementação do time-out dependerá do grau de perturbação do comportamento, no am-
biente. Uma variação desse procedimento, prevista na literatura, é o uso do time-out parcial, que consiste 
em se retirar do local por um tempo ou se distanciar da criança, dando-lhe as costas, até que a criança 
comece a emitir um comportamento adequado. 

-Especificar consequência: Descrever qual será a consequência se a criança não cumprir a 
tarefa instruída. A consequência deve ter propriedades reforçadoras, isto é, deve envolver eventos ou ati-
vidades consequentes ao comportamento-alvo que tenham a função de tornar mais provável a ocorrência 
do mesmo.

B- Comportamento da criança: 
- Seguir instrução: A resposta da criança consiste em iniciar o comportamento instruído, den-

tro de dez segundos após a instrução ter sido dada, e terminar antes que outra instrução já dada.

Avaliação Final:
Após a criança ser avaliada com o IPO na fisioterapia, esta foi reavaliada com o mesmo ins-

trumento com observação direta do desempenho do paciente em atividades, dentro das estratégias para o 
manejo de habilidades sociais utilizando o inventário Portage na coleta de dados. A reavaliação foi realiza-
da somente na área motora, pois é a área que compete a fisioterapia, com duração de três sessões.

Resultados e Discussão
Durante quatro sessões de fisioterapia foram realizados com P1 cuja idade é de quatro anos, 

todas as atividades englobando todas as áreas, ou seja, a socialização, a linguagem, o autocuidado, de-
senvolvimento motor e cognição. A seguir no Gráfico 1, temos a relação do desempenho das atividades 
realizadas.
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Gráfi co 1 - Média geral do desempenho em atividade de P1 nas áreas do desenvolvimento do Inventário 
Portage (IPO).

Fonte: elaboração própria

P1 demonstra ter melhor desempenho na área motora e pior desempenho na área da lingua-
gem. Assim temos a seguir o desempenho do aluno em relação às faixas etárias no Gráfi co 2:

Gráfi co 2 - Desempenho em atividades na área de desenvolvimento motor de P1 na avaliação inicial.

 

Fonte: elaboração própria
Legenda: A seta indica a média geral.

De acordo com os dados obtidos observa-se pior desempenho do aluno em atividades que 
corresponde a faixa etária de cinco a seis anos e melhor desempenho na faixa etária de 0 a um ano, porém 
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este quadro muda ao se utilizar as estratégias de manejo habilidades de comportamento, no Quadro 1 
temos a descrição detalhada de como foi o desempenho do paciente nas sessões de fisioterapia na área 
motora, em dois momentos, primeiramente realizando a atividade sem a intervenção e depois a realização 
das atividades dentro das orientações dos Manejos de Comportamento. Na avaliação final as atividades 
elaboradas em fisioterapia contemplaram a faixa etária de zero a cinco anos, dessa forma os cálculos que 
demonstram seu aproveitamento englobam atividades deste intervalo. Isso se deve ao objetivo fisiotera-
pêutico de capacitar o paciente a realizar atividades que se enquadram em sua idade cronológica.

Quadro 1 – Relação das atividades da área motora com e sem a intervenção dos manejos de habilidade 
de comportamento

Atividades

(Itens do IPO, na área de Desenvolvimento motor)
Sem Intervenção 
(Avaliação Inicial)

Com intervenção

(Avaliação Final)

50) Coloca quatro aros em uma pequena estaca. Não realizou. Realizou somente de maneira assistida.

51) Retira pinos de 2,5 cm de uma prancha ou tabu-
leiro de encaixe. Não realizou. Realizou somente de maneira assistida.

52) Encaixa pinos de 2,5 cm em uma prancha de en-
caixe. Não realizou Realizou somente de maneira assistida.

53) Constrói uma torre de 3 blocos. Não realizou. Realizou de maneira assistida, porém sem 
atenção e chorou.

54) Faz traços no papel com lápis ou lápis de cera. Não realizou.
Com intervenção: Realizou de forma tran-
quila.

60) Usa cadeira de cavalo ou de balanço. Não realizou. Realizou mas de forma insegura.

63) Imita um movimento circular. Não realizou. Realizou somente de maneira assistida.

64) Enfia 4 contas grandes em um cordão em 2 minu-
tos. Não realizou. Não realizou.

67) Anda de costas. Não realizou. Realizou somente de maneira assistida

69) Atira uma bola a um adulto que se encontra para-
do a 1,5m de distância.

Não realizou.
Realizou de forma assistida.

70) Constrói uma torre de 5 a 6 blocos.
Muito resistente.

Não realizou.
Muito resistente. Não realizou.

71) Vira páginas de um livro,uma por vez. Não realizou. Não realizou e resistiu a ação.

72) Desembrulha um pequeno objeto. Não realizou. Realizou.

73) Dobra um papel ao meio,imitando um adulto.
Não realizou.

Realizou somente de maneira assistida.

74) Desmancha e reconstrói um brinquedo de encaixe 
por pressão. Não realizou. Realizou somente de maneira assistida.

75) Desenrosca brinquedos por sistemas de roscas. Não realizou. Realizou sem atenção e demonstrando 
querer chorar.
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76) Chuta um bola grande que está imóvel. Não realizou.

Realizou somente de maneira assistida. 
Demonstrou gostar da atividade, colocan-
do minha mão sobre a bola e permitindo 
repetir a atividade com a ajuda por várias 
vezes.

77) Faz bolas de argila ou massinha. Não realizou. Não permitiu a assistência. Não realizou.

78) Segura o lápis entre o polegar e o indicador, 
apoiando-o sobre o dedo médio. Não realizou. Não realizou de forma correta.

79) Dá cambalhotas para frente com ajuda. Não realizou. Não permite assistir nesta atividade.

80)Dá marteladas, de forma a encaixar cinco pinos em 
seus respectivos orifícios. Não realizou. Realizou de forma tranquila.

81)Faz quebra cabeças de três peças. Não realizou. Montou de forma muito distraída duas 
peças, ou seja, não realizou.

82)Corta algo em pedaços com tesoura. Não realizou. Não permitiu assistência, não realizou.

87) Pedala com triciclo uma distância de 1,5m. Não Realizou. Não Permitiu assistência, não realizou.

88) Balança em um balanço, quando este é colocado 
em movimento. Não Realizou. Realizou de forma insegura.

89) Sobe em um escorregador de 1,2m a 1,8m e escor-
rega. Não realizou. Realizou e permitiu ser assistido por várias 

vezes.

90) Dá cambalhotas para frente. Não realizou. Não permitiu assistência, não realizou.

93) Apanha bola com ambas as mãos. Não realizou. Apanha a bola se esta está no chão somen-
te. Realizou a atividade.

94) Desenha figuras seguindo contornos pontilhados. Não realizou. Não realizou. Não permitiu assistência.

95) Recorta ao longo de uma linha reta de 20cm, afas-
tando-se não mais que 6 mm da linha. Não realizou. Não realizou. Não permitiu assistência.

(98) Anda sobre uma viga ou tábua mantendo equilí-
brio. Não realizou. Sai rapidamente da viga, mesmo com 

assistência, ou seja, não realizou.

(99) Pula para frente 10 vezes sem cair. Não realizou. Dá alguns saltos, não realizou a atividade 
de forma completa.

100) Salta sobre uma corda, suspensa a 5 cm do solo. Não realizou. Não salta, leva um pé após o outro.

101) Pula de costas seis vezes. Não realizou. Não realizou. Não permitiu assistência.

102) Rebate e apanha uma bola grande. Não realizou. Não realizou.

103) Une dois a três pedaços de massa de modelar. Não realizou. Realizou somente de maneira assistida.

104) Recorta em torno de linhas curvas. Não realizou. Não realizou. Não permitiu assistência.

105) Encaixa objetos de rosca. Não realizou. Não realizou. Não permitiu assistência.

107) Pedala um triciclo, fazendo curvas. Não realizou. Não realizou. Não permitiu assistência.

108) Salta em um só pé, cinco vezes consecutivas. Não realizou. Não realizou. Não permitiu assistência.
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109) Recorta um círculo de 5 cm. Não realizou. Não realizou. Não permitiu assistência.

110) Desenha figuras simples, facilmente identificáveis 
como casa, homem, árvore. Não realizou. Não realizou. Não permitiu assistência.

111) Recorta e cola formas simples. Não realizou. Não realizou. Não permitiu assistência.
Fonte: elaboração própria

Abaixo segue um gráfico para demonstrar a porcentagem das atividades realizadas sem inter-
venção e com intervenção:

Gráfico 3 – Comparação do desempenho de P1 em relação as atividades realizadas sem e com interven-
ção

Fonte: elaboração própria

De acordo com os dados demonstrados no Quadro1 e Gráfico 3 observa-se que antes da 
intervenção houve um aproveitamento de 49,5% e depois as atividades realizadas dentro dos manejos 
tiveram um aproveitamento de 72%, aumentando dessa forma em 15,3% as atividades que o aluno não 
realizou sem intervenção, mostrando que os manejos de comportamentos o auxiliou a fazer atividades 
diversas. 

Observa-se, portanto, a importância dos resultados com a intervenção, se demonstra um 
aumento de atividades que foram elaboradas pela criança dentro dos manejos, aumentando também a 
aprendizagem motora, que sem a assistência muito provavelmente essa criança não iria experimentar ape-
nas por si mesma. 
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A psicomotricidade se desenvolveu por meio das experiências vividas pela criança, nas ses-
sões de intervenção, em muitos aspectos relacionados a funções motoras e relacionais. Enquanto executa 
as atividades de forma assistida como demonstra os manejos de habilidades, a criança passa a distinguir 
seu próprio corpo do mundo dos objetos e estabelece, assim, o primeiro esboço da imagem do corpo e a 
mesma parte para a descoberta do mundo exterior. A propriocepção, postura e movimentos do corpo no 
momento do exercício realiza a co-contração (aproximação de dois segmentos) em todos os segmentos 
corporais estimulando os terminais nervosos localizados nas articulações e tendões. (SANTOS, 2012)

A estratégia de níveis de ajuda proposta por Miura (2016), como manejo de habilidade com-
portamental, estimulou também o contato corporal, o que foi de grande importância para a evolução 
da criança. Observa-se que o contato corporal tende a diminuir com o passar do tempo e, portanto, um 
grande problema para o desenvolvimento da criança, também, em sessões de fisioterapia. Recomenda-se 
aos pais que mantenham o contato corporal por meio do contato viso-motor manual, durante toda a vida 
da criança, pois isso poderá levar, com certeza, a uma excelência psicomotora e cognitiva da criança. 

A educação a partir do próprio corpo é o principal objetivo da psicomotricidade, dentro 
deste aspecto o movimento mostra-se como um dos pontos mais importantes para este desenvolvimento. 
(SANTOS, 2012)

Conclusão
Os manejos de habilidades comportamentais contribuíram para a elaboração, execução e par-

ticipação ativa em atividades nas sessões de fisioterapia, que sozinha esta criança não realizaria ou realizaria 
sem dar o correto significado ao objeto. Mostrou também outras maneiras de se explorar o ambiente cujos 
ganhos favoreceram mais informações sensoriais que enriquecem sua aprendizagem psicomotora.

Afirma-se que o presente estudo contribui para dar estímulo para que se fomentem mais 
pesquisas cientificas a fim de esclarecer a todos que rodeiam o universo deste indivíduo, a família, e às 
equipes, que trabalham com crianças com diagnóstico de transtorno do espectro do autismo-TEA, uma 
forma humanizada de lidar com este aspecto. Em vista de que nas graduações destas profissões que abran-
ge fisioterapeutas, pedagogos, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, médicos, entre 
outros, dificilmente a temática de manejo de habilidades comportamentais é abordado com profundidade 
e como práticas em clinicas de saúde.
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