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 Psicóloga Infantil - Analista Do Comportamento.

 Neuropsicóloga - especialista pela USP.

 Terapeuta  ABA.

 Experiência com Transtorno Do Espectro Autista há 10 Anos.

 Psicóloga da Apae De Cajamar há 8 Anos.

 Realiza atendimentos  particulares e por reembolso de convênio 

médico em Consultório no centro de Jundiaí.

 Realiza avaliação psicodiagnóstica e neuropsicológica infantil e 

adulto.



SOBRE O TEA
Segundo DSM-V (2013):

A - Deficiências persistentes na comunicação e interação

social:

1. Limitação na reciprocidade social e emocional;

2. Limitação nos comportamentos de comunicação não

verbal utilizados para interação social;

3.Limitação em iniciar, manter e entender relacionamentos.



B- Padrões restritos e repetitivos de comportamento,

interesses ou atividades.

1. Movimentos repetitivos e estereotipados no uso de objetos ou

fala;

2. Insistência nas mesmas coisas, aderência inflexível às rotinas ou

padrões ritualísticos de comportamentos verbais e não verbais;

3. Interesses restritos que são anormais na intensidade e foco;

4. Hiper ou hipo reativo a estímulos sensoriais do ambiente.



 C- Os sintomas devem estar presentes nas

primeiras etapas do desenvolvimento. Eles podem não

estar totalmente manifestos até que a demanda social

exceder suas capacidades.

 D- Os sintomas causam prejuízo clinicamente

significativo nas áreas social, ocupacional ou outras áreas

importantes de funcionamento atual do paciente.



Também foi formalizado a dimensão do nível:

 Nível 1- Autismo Leve (necessidade mínima de apoio)

 Nível 2- Autismo Moderado ou clássico (apoio moderado)

 Nível 3- Autismo Severo (totalmente dependente, necessita de

muito apoio).

 Importante dizer que o nível pode ser modificado ao longo da

vida do indivíduo e de acordo com o tratamento que recebe.



COMORBIDADES

 Com ou sem comprometimento intelectual concomitante.

 Com ou sem comprometimento da linguagem concomitante.

 Associado a alguma condição médica ou genética (Síndrome de

Down, Willians, West, etc).

 Associado a outro transtorno do neurodesenvolvimento, mental

ou comportamental (epilepsia, distúrbio do sono, TDAH,

transtorno de conduta, deficiência auditiva, etc).



PREVALÊNCIA

 1 para cada 59 crianças nos EUA.

 Este dado foi publicado por pesquisadores em abril de 2018

através de um novo relatório dos Centros de Controle e

Prevenção de Doenças (CDC) deste país.

 Isso mostra que houve um aumento de 15% em relação ao

último levantamento emitido há dois anos.

 No Brasil ainda não há pesquisas com valores atualizados.



CAUSAS

 Bases biológicas e genéticas buscam explicar as causas.

 Pesquisas recentes apontam que o autismo decorre da carga

genética de seus pais ou é uma mutação genética ocorrida na

própria criança. Existem milhares de genes envolvidos.

 Suspeita-se de algumas causas ambientais envolvidas (idade,

obesidade, problemas de saúde, medicação, poluentes e

pesticidas)



DIAGNÓSTICO
A identificação e o diagnóstico é apenas clínico e sintomático:

 História do desenvolvimento,

 Observação e testagem dos comportamentos em ambiente

controlado,

 Observação e/ou informações em ambiente natural,

 Utilizadas escalas de triagem e rastreio.



Também são comumente utilizadas no psicodiagnóstico:

• Escalas de desenvolvimento e Inteligência.

• Testes neuropsicológicos para avaliar atenção, funções

executivas, linguagem e desenvolvimento

pedagógico/psicoeducacional.



Essa avaliação diagnóstica requer uma equipe

multidisciplinar bem treinada e experiente:

 Médico Neurologista ou Psiquiatra

 Psicólogo/neuropsicólogo

 Fonoaudiólogo

 Terapeuta Ocupacional

 Psicopedagogo



INTERVENÇÃO PRECOCE
 Nos EUA o processo de diagnóstico e

intervenção já se inicia com 6 meses.

 No Brasil a maioria dos casos só acontece depois dos 4, 5 anos.

 O atraso podem acarretar danos significativos no

desenvolvimento.

 Devido à plasticidade cerebral a intervenção precoce é

fundamental para a melhora do quadro clínico do autismo,

gerando ganhos significativos.



COMO SURGIU A ABA

 Na década de 30, B. F. Skinner deu

origem à análise do comportamento nos EUA.

 A análise do comportamento é uma CIÊNCIA que estuda o

comportamento humano a partir da interação entre

organismo/ambiente.

NÃO É UM MÉTODO.

 Nas décadas subsequentes os domínios da análise do

comportamento passaram a ser aplicados, ou seja, iniciou-se o

enfoque desta ciência na promoção de qualidade de vida de diversas

populações.



 Na década de 60 e 70, Ivar Lovaas propiciou o

desenvolvimento da análise

do comportamento aplicada ao autismo.

 Na década de 90 surge a profissão do analista

do comportamento aplicado.

 Surge a necessidade de investir na formação desses analistas e

na criação de um código de ética profissional sólido, foi então

fundada a BACB® (Behavior Analyst Certification Board).

 A BACB® é uma organização responsável pelo credenciamento

desses analistas nos EUA e promove treinamento, experiência

prática e avaliação.



 No Brasil não há legislação sobre a necessidade de

analistas do comportamento obterem uma certificação

BACB® para atuarem, porém é necessário que estes

profissionais tenham cursos de formação e sejam

sempre supervisionados por outros analistas do

comportamento.

CUIDADO COM CURSOS RÁPIDOS DE

ATÉ 3 MESES E REALIZADOS POR

PROFISSIONAIS POUCO EXPERIENTES!



 Nos últimos anos, o sucesso da parceria entre análise

do comportamento e autismo é tão significativo que o

termo Terapia ABA popularizou-se.

 A ABA é fortemente recomendado pela National

Autistic Society.

 Aumentou-se então a procura por este tratamento.



O QUE É
A INTERVENÇÃO ABA?

 Compreender e intervir no comportamento da criança,

aplicando os princípios da análise do comportamento.

 Desenvolver habilidades cognitivas, linguísticas,

sociais e de auto-ajuda.

 Reduzir ou extinguir comportamentos inadequados

(birra, agressividade, estereotipia...)



 São criadas diversas metas e programas para o 

comportamento da criança.

 Sempre planejada de forma individualizada!!

 E utilizando como base o desenvolvimento 

neurotípico.



ELABORAÇÃO DAS METAS

Aplica-se escalas de marcos de desenvolvimento para
avaliar e elaborar as metas:

 Vineland

 Portage

 VB-MAPP

 AFFLS



PROGRAMAS E  TIPOS DE ESTRATÉGIAS

 Aprendizagem Sem Erro: a criança terá sempre sucesso

na emissão dos comportamentos novos, não

experimentará o erro, para isso receberá qualquer

possibilidade de ajuda, sendo retirada gradativamente.

 Tipos de ajuda (dica: física total, parcial, gestual,

verbal, etc).



PROGRAMAS E  TIPOS DE ESTRATÉGIAS

 Fragmentação da Tarefa: dividir o comportamento
em etapas a serem aprendidas (lavar as mãos).

 Ensino Estruturado (DTT): ocorrem na mesinha
através da utilização da tríplice contingência (S-R-
C) e de forma sistemática e repetitiva.



PROGRAMAS E  TIPOS DE ESTRATÉGIAS

 Ensino Naturalístico ou Pivotal, Incidental ou Modelo

Denver: a criança é quem inicia a interação com itens

de seu interesse e são ensinados comportamentos

novos utilizando o próprio brinquedo como reforçador.



O QUE CARACTERIZA 
A INTERVENÇÃO COMO SENDO ABA:

 Frequência

 Aplicação em diversos

ambientes para promover a

aprendizagem e a generalização.

 É aplicado em consultório e em ambientes naturais
(Casa e Escola).

 Para isso são realizadas supervisões e treinamentos dos
pais, família, escola e mediadores.



QUANTAS HORAS DE TERAPIA ABA?

 40 horas semanais?

 Após uma avaliação do terapeuta analista do

comportamento é ele quem decide quantas horas

de terapia a criança precisará.

 Isso varia de acordo com grau e com o

comprometimento que o indivíduo possui.



DIFICULDADES

 No Brasil não temos o apoio dos planos de saúde para

custear o tratamento ABA.

 O tratamento com muitas horas realizadas de forma

particular é muito caro.

 A mudança na legislação ainda está no início.

 É necessário o apoio da justiça para se conseguir o custeio

pelas seguradoras de saúde.



Devido a alta procura do serviço, o autismo e 
principalmente o tratamento baseado em ABA se tornou 

fonte de dinheiro para alguns profissionais, clínicas e 
instituições.

COMO SABER SE MEU FILHO REALMENTE FAZ 
ABA?



7 DIMENSÕES ABA

1. APLICADA: tem como objetivo mudar comportamentos

realmente significativos para o sujeito, melhorando a

qualidade de vida.

2. COMPORTAMENTAL: lidar com o comportamento de

forma objetiva, medindo e avaliando.

NÃO EXISTE ABA SEM REGISTRO

(erro, acerto, com ou sem ajuda). É o que prova ser

de eficácia cientifica e são fundamentais para 

avaliar e replanejar a intervenção.



3. CONCEITUALMENTE SISTEMÁTICA: utilizar os conceitos da

Análise Experimental do Comportamento:

• Tríplice contingência (antecedente, resposta, consequência) – usa-se

muito a Tabela ABC.

• Reforço (aumenta a probabilidade futura da resposta). Vários tipos de

reforço.

• Esquemas de Reforçamento: CRF (contínuo), Intermitente (FR, VR,

FI e VI); Diferencial DRA (alternativo),DRO (outra resposta), DRI

(incompatível), etc.

• Modelagem.

• Equivalência de Estímulos...



Precisa se basear na literatura científica!!

• Saber que para se ensinar imitação motora fina precisa antes

ter aprendido imitação motora grossa e controle

instrucional.

• Para se alfabetizar precisa antes aprender Matching to

Sample (pareamento de idênticos, semelhantes, associação).

• Para se aprender pareamento precisa-se antes ter aprendido

rastreamento visual, super importante para contato visual,

atenção compartilhada e socialização.



4. TECNOLÓGICA: procedimento seja muito claro para que possa ser

ensinado por diversas pessoas e em diversas circunstâncias.

5. GENERALIZAÇÃO: não aprenda e realize apenas na terapia, mas

em todos os ambientes e com qualquer pessoa.

6. ANALÍTICA: ter certeza de que é sua intervenção que está

ensinando a criança, para isso se utiliza linha de base.

7. EFICÁCIA: garantir que aprenda, se não aprender, reconhecer que a

intervenção não está adequada e mudar a estratégia.



CONCLUSÃO

A Terapia ABA é bastante complexa!!

• Não se resume apenas à uma modalidade de ensino (ABA

NA MESINHA).

• Ou utiliza-se de uma estratégia exclusiva (reforço

arbitrário).

• Ou apenas ao brincar (sem metas e objetivos).

• Comportamentos de difícil manejo (agressividade,

birra...) podem ter ou aparecer e o profissional precisará

saber o que fazer.



CONCLUSÃO

Deve-se adequar a necessidade de cada 

criança e ser aplicado por um 

profissional bem formado, experiente 

e principalmente 

que goste e saiba o que faz.



Facebook:   Talita Cunico

Instagram:   talita.cunico


