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introdução
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem diferentes origens, que manifestam atribu-

tos atípicos de comportamentos nas ocupações de maneira expressiva, diagnosticados em conjunto 
com Transtorno de Asperger e o Transtorno sem Outra Especificação são determinados em um único 
TEA (MORI, 2016). 

Diversos autores descrevem como características marcantes do TEA a inabilidade de con-
tato, a ausência da comunicação, outros fatores são comportamentos como a ocorrência de ecolalia 
e do uso de linguagem estereotipada, a falta de contato visual e expressão facial em indivíduos com 
TEA não verbais, que pode ocasionar atraso ou ausência na linguagem. Nas relações sociais, indiví-
duos com TEA apresentam dificuldades no estabelecimento de vínculos, preferindo atividades iso-
ladas, dificuldades em compartilhar interesses, criarem e estabelecer interações sociais, dificuldades 
na compreensão de sentimentos e afetos. Também dificuldade na alteração de rotina e enfrentamento 
de episódios inesperados diários. Os comportamentos estereotipados (bater palmas, mover os braços, 
balançar o tronco) podem dificultar a interação social (KHOURY et al, 2014), (MATSUKURA,1995). 

Existe uma divisão em níveis no Manual DSM-5 (APA, 2014) sendo Nível 1, classificado 
como “Exigindo apoio”. O Nível 2 “exigindo apoio substancial”, por fim, o Nível 3 apresentado pelo 
DSM-5 (APA, 2014) sendo o nível “exigindo apoio muito substancial”. 

A pessoa com TEA apesar das limitações possui sua totalidade com potencialidades que 
é necessário dar atenção ao cotidiano, papéis ocupacionais, a maneira como ela realiza as suas ocu-
pações, tendo como objetivo qualidade de vida e independência nas atividades da vida, surgindo à 
possibilidade da intervenção da Terapia Ocupacional com esse público. (BARBAA, et al. ).

Na literatura da Terapia Ocupacional entre as ocupações, as atividades de vida diária 
(AVD’s), são atividades essenciais para o sujeito conviver em sociedade que, subsidiam independên-
cia, saúde e bem estar. Sendo elas alimentação, vestir-se, o banho, controle de esfíncteres, e uso do 
vaso sanitário, mobilidade funcional, cuidados pessoais, higiene pessoal e atividade sexual (AOTA, 
2015). 

Atualmente, existe um instrumento valido elaborado por Terapeutas Ocupacionais, para 
identificar o nível de independência e autonomia na capacidade de execução das AVD’s chamado de 
Catálogo de avaliação do nível de independência de crianças entre quatro e oito anos nas atividades de 
vida diária, instrumento padronizado desenvolvido por Matsukura e Marturano (2001), a avaliação deve 
ser realizada pelo terapeuta ocupacional para a análise das atividades do cotidiano e intervenção nas AVD 
(MATSUKURA; MARTURANO, 2001). 
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Além disso, o Terapeuta ocupacional considera como o individuo se relaciona com suas vin-
culações, atividades, ambiente, objeto, materiais e contexto (MATSUKURA; 1995).

objetivo
O objetivo desse trabalho é analisar o perfil de um grupo de crianças com TEA por meio da 

aplicação do Catálogo de avaliação do nível de independência de crianças entre quatro e oito anos nas 
atividades de vida diária.

 
método

Esse trabalho foi submetido à avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Filosofia e Ciências da UNESP – Campus de Marília/SP, obtendo parecer favorável sob protocolo nº 
2.036.796. Seguindo os critérios éticos, os familiares e participantes da pesquisa receberam todas as in-
formações pertinentes ao projeto, como: objetivos, procedimentos de coleta de dados, tempo de duração, 
resguardo da privacidade do participante e utilização dos dados para fins científicos, sendo após os escla-
recimentos os familiares convidados a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, confirmando 
anuência.

Os participantes do estudo foram com 5 crianças com TEA que frequentam, no contra turno 
escolar, uma instituição sem fins lucrativos, localizada numa cidade da região centro-oeste do estado de 
São Paulo.

O grupo participante no qual foi avaliado faz parte de uma das salas de atendimento pe-
dagógico, sendo composto por crianças com TEA atendidas há mais de um ano pela instituição, num 
total de cinco alunos, com idade entre sete e dez anos, com comunicação oral, perfil escolar em fase de 
alfabetização, e sendo classificadas segundo o grau de gravidade do Espectro (APA, 2014) entre o Nível 1, 
exigindo apoio e Nível 2, exigindo apoio substancial. É importante destacar que participaram do estudo 
3  crianças maiores de 8 anos, que segundo os profissionais ainda apresentam dificuldades nas AVD. Para 
estes participantes foram utilizadas a avaliação da última faixa etária 

Para a coleta dos dados foi utilizado o Catálogo de avaliação do nível de independência de 
crianças entre 4 e 8 anos nas atividades de vida diária. (MATSUKURA; MARTURANO, 2001): 

As atividades para coleta de dados foram realizadas de maneira mais espontâneas possíveis 
para fidedignidade dos dados e foram entrevistados pais e responsáveis de criança com TEA, bem como 
seus professores, visando aqueles que tenham maior contato com ela em suas AVD. Eram avaliados ali-
mentação, higiene e vestuário. Os momentos observados na alimentação foram o momento do recreio, 
no uso de talheres, utilização do guardanapo, e na hora de se servir, mesmo que seja só do que gosta. Na 
higiene foi perguntada para os professores qual a periodicidade que se vai ao banheiro se vai por vontade 
própria, além de simular situações de banho e vestuário em atividades lúdicas em sala de aula. 

Por meio de atividades simuladas, foi proposta a simulação de vestir todas as peças de roupa, 
incluindo amarrar os sapatos. Como linguagem é um assunto mais específico, foram considerados os rela-
tos dos pais e profissionais referentes a essas áreas. Esta avaliação foi aplicada e mensurada por profissionais 
da Terapia Ocupacional.
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Para este estudo foram focadas as habilidades básicas das atividades de vida diária, do catálogo 
sendo elas: alimentação; higiene e vestuário. Foram utilizados cinco critérios para a mensuração, sendo 
eles: O numero 1 – realiza sem ajuda física ou verbal, 2 – realiza com ajuda verbal, 3 – realiza com de-
monstração, 4 - realiza com ajuda física, 5 - não realiza; para demarcar o nível em que a criança se encontra 
relacionando à sua independência, além de ser subdividido em faixas etárias.

Para análise dos dados foi utilizados os critérios pontuação proposto pelo instrumento, onde 
é feita a somatória dos pontos obtidos e depois é realizada a divisão deste valor pelo número de perguntas 
realizadas, obtendo a média que discriminará o resultado, sendo eles: de 1 a 1,9 a criança é independente; 
de 2 a 4 a criança é semi- independente e de 4,1 a 5 a criança é avaliada como dependente, (MATSUKU-
RA; MARTURANO, 2001).

A avaliação dos participantes durou sete semanas, sendo coletados os dados em um único 
período semanal. Os dados foram coletados por meio de entrevistas e observação de atividades realizadas 
pelas crianças com TEA considerando o ambiente domiciliar e institucional.

resultados e discussão
 

Os resultados serão apresentados da seguinte maneira: caracterização dos participantes, men-
suração das categorias alimentação, higiene, vestuário, media final do nível de independência e compara-
tivo do nível dos indivíduos.

Os participantes deste estudo foram 5 crianças com TEA de 7 a 10 anos sendo 3 sexo Mas-
culino e 2 sexo Feminino. 

O Gráfico1 - Ilustra a divisão dos participantes por idade.

Fonte: Elaboração própria.

Também participaram do estudo 3 professores que realizavam intervenções com as crianças, 
dois com formação em Pedagogia outro em Educação Física, assim, demonstrado a seguir: 
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Tabela 1- Professores entrevistados
Professores envolvidos

Professores Idade Gêne-
ro Formação

P1 24 M Pedagogia

P2 22 F Pedagogia

P3 25 F Educação Física

Fonte: Elaboração própria.

Posteriormente, foi possível mensurar o nível de independência por meio do instrumento 
padronizado desenvolvido por Matsukura e Marturano (2001) nas categorias:

Gráfi co 2 - Mensuração da categoria Alimentação

Fonte: Elaboração própria.

Podemos observar que na categoria Alimentação as C1e C2 são as crianças que apesentaram 
independência, realizando manejo de talheres, escolhendo o que deseja comer, servindo se, sem ajuda 
física ou verbal. Já C3 e C4 apresentam difi culdades no manejo de talheres e realiza com demonstrações o 
servindo se, em alguns momentos necessita a ajuda verbal no uso de guardanapos para limpar-se. Por fi m, 
C5 classifi ca se dependente, que não realiza as etapas da alimentação sozinho.

Muitas vezes a criança com TEA pode apresentar uma disfunção no processamento e assimi-
lação de estímulos sejam eles visual, olfativo, tátil, gustativo que podem prejudicar a independência na 
alimentação. Como intervenção a terapia ocupacional pode utilizar se da integração sensorial, ofertando 
os estímulos de maneira graduada em diferentes atividades.
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Gráfico 3 - Mensuração da categoria Higiene

Fonte: Elaboração própria.

O gráfico apresenta que na categoria Higiene C1e C2 são as crianças que apesentaram 
independência, utiliza o banheiro sozinho, higieniza-se, toma banho sem ajudas físicas ou verbais. Já 
C3 e C4 são semi-independentes realiza as etapas de higienização, mas com auxilio verbal. Por fim, 
C5 classifica se dependente, pois não realiza as etapas da higienização sozinho. 

Na terapia Ocupacional pode se utilizar como método terapêutico a equoterapia, faci-
litando a participação do indivíduo nos cuidados com o cavalo, tal como participar da atividade de 
banho do animal, escovação da crina do animal, utilizando pente/escova, cuidados com a aparência 
(embelezamento do cavalo),  estimulando  dessa  forma  a  aquisição  de  conceitos  e  habilidades  
necessárias  para  as  atividades de higienização(BENDER, 2016).

Gráfico 4 - Mensuração da categoria Vestuário

Fonte: Elaboração própria.

O gráfico apresenta que na categoria Vestuário C1e C2 são as crianças que apresentam a 
semi independencia. Já C3, C4 e C5 são classificam se dependentes, que não realizam as etapas de 
vestuário. Nenhuma criança atingiu o nível de independência nessa categoria. 

No atendimento da pessoa com TEA muitas vezes pode exigir mudança do setting terapêuti-
co devido suas características comportamentais, na Terapia Ocupacional pode utilizar diferentes settings 
para desenvolver diferentes habilidades. 
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No estudo de Zanni, (2005) aponta como intervenção do Terapeuta Ocupacional o setting 
aquático utilizando a água como recurso, na estimulação do reconhecimento corporal, a relação do indi-
viduo com o seu corpo, a percepção de si no ambiente, importantes estímulos que podem contribuir para 
a realização do vestir-se.

Gráfico 5 - Mensuração da média final do nível de independência e comparativo do nível dos indivíduos

Fonte: Elaboração própria.

Foram identificadas duas crianças independentes C1 e C2, duas semi-independentes C3 e C4 
e uma dependente C5. Neste grupo a idade não é um fator que se destaca como diferenciação de níveis 
de independência. 

Gráfico 6 - Mensuração comparativa do nível de independência dos indivíduos

Fonte: Elaboração própria.

A categoria com maior dependência das crianças é a do vestuário, posteriormente a hi-
giene, seguida da alimentação e a mais independente a categoria linguagem. C2 é a criança mais 
independente e C5 a mais dependente. 
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Considerando o estudo de Okuda (2010) mostra que a criança com TEA pode apresentar 
Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação (TDC) na idade entre 6 e 12 anos, pode justificar se  
o porque as categorias vestuário , alimentação  e  higiene, são classificadas com  dependência pois são 
atividades que necessitam de maior habilidades de coordenação. 

conclusão
O TEA tem diferentes etiologias, que manifestam características atípicas de comportamentos 

nas ocupações de maneira significante. Os resultados deste estudo, permitiu identificar o perfil de crianças 
com TEA por meio da aplicação do Catálogo de avaliação do nível de independência nas atividades de 
vida diária. Encontrou como resultado a AVD mais dependente na categoria de Vestuário, devido à ati-
vidade possuir maior complexidade e a necessidade de habilidades como o reconhecimento corporal para 
vestir-se e despir-se adequadamente.

Por fim, fica evidente a importância deste trabalho para explicitar a relevância da avaliação de 
AVD com o publico com TEA, pois, a partir do resultado o profissional terapeuta ocupacional consegue 
traçar melhor o planejamento do tratamento, sendo pontual nas diferentes abordagens e intervenções que 
a Terapia Ocupacional proporciona.

Identificar o perfil destas crianças faz-se necessário no sentido de conhecer as características 
desta população, promover a intervenção precoce a fim de evitar prejuízos no processo de escolarização e 
o melhor desenvolvimento da criança.

referências

APA, American Psychiatric Association. dsm-5: manual diagnóstico e estatístico de transtornos men-
tais. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 992p.

AOTA, Associação Americana de Terapia Ocupacional: estrutura da prática da Terapia ocupacional: 
domínio & processo 3ª ed. Rev. Ter. Ocup. Univ. São Paulo., jan.-abr. 2015; 26(ed. esp.): 1-49.

BENDER, D.D; GUARANY N.R. Efeito da equoterapia no desempenho funcional. rev Ter ocup 
Univ São Paulo. set./dez.; 2016; 271-7. 

Barbaa, P.C.S.D; Minatel,M. M. contribuições da Terapia ocupacional para a inclusão escolar de 
crianças com autismo. 2013

CORREIA, C.O; FERREIRA, M.S. C. P. A. seletividade alimentar e sensibilidade sensorial em 
crianças com perturbação do espectro do autismo. Escola Superior de Saúde do Alcoitão Vogais, 
Especialidade de Integração Sensorial. Abril, 2015.

ZANNI, K. P. A intervenção da terapia ocupacional com paciente autista n setting terapêutico aquatico. 
cadernos Brasileiros de Terapia ocupacional/Brazilian Journal of occupational Therapy.  v. 13, n. 
2 (2005) .

KHOURY, L.P. et al. manejo comportamental de crianças com Transtornos do espectro doautis-
mo em condição de inclusão escolar: guia de orientação a professores [livro eletrônico]. São Paulo: 
Memnon, 2014.

MATSUKURA, T. S. a aplicabilidade da terapia ocupacional no tratamento do autismo infantil. 
São Carlos, EdUFSCAR, v6. n1.1995.



 Anais do Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais, Marília, v.2, 2019                                                       240

DefSen V Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais
Faculdade de Filosofia e Ciências

18 e 19 de março de 2019 ISSN  2594-9802

MATSUKURA, T. S.; MARTURANO, E. M. catálogo de avaliação do nível de independência de 
crianças entre 4 e 8 anos nas atividades de vida diária. São Carlos, EdUFSCAR, 2001.

MORI, N. N. R. Psicologia e educação inclusiva: ensino, aprendizagem e desenvolvimento de alunos 
com transtornos. acta scientiarum education, Maringá, v. 38, n. 1, Jan. / Mar. 2016.

OKUDA, P. M.; MISQUIATTI, A. R. N.; CAPELLINI, S. A. Caracterização do perfil motor de esco-
lares com transtorno autístico. revista de educação especial, Santa Maria, v. 23, n. 38, p. 443-454, 
2010.

SILVA. W. N. da; FREITAS, F. P. M. Atividades de Adaptação curricular para criança com transtorno 
do espectro autista na perspectiva do programa teacch: relato de experiência. revista diálogos e pers-
pectivas em educação especial, v.3, n.2, p. 117-126, Jul.-Dez., 2016.


