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RESUMO

Uma a cada cinquenta e nove crianças têm sido diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e essa estatística engloba todas as 
raças, etnias e classes sociais. É possível diagnosticar o autismo já com dezoito meses de vida, sendo fundamental a precocidade dessa 
intervenção para obtenção de melhores os resultados. Atualmente, não há cura para o autismo. Os tratamentos que demonstraram 
cientificamente consideráveis melhoras nos efeitos no desenvolvimento destas crianças são fundamentados em Análise do Comportamento, 
onde a Análise do Comportamento Aplicada é a ciência para resolução de problemas das variáveis que afetam o comportamento. O transtorno se 
caracteriza por alterações significativas na comunicação e interação social e pela presença de interesses restritos e comportamentos repetitivos.  
A psicologia comportamental, desta forma, avalia tais conjuntos observáveis como comportamentos intelectuais, comportamentos emocionais, 
comportamentos sociais, comportamentos educacionais, comportamentos linguísticos, comportamentos agressivos, comportamentos 
ocupacionais e comportamentos de autoajuda. Na medida em que comportamentos podem ser observados, eles também podem ser separados e 
medidos com objetividade. Este fator é essencial para avaliar se um cliente está se aperfeiçoando, estagnado ou regredindo. Por tratar-se de um 
transtorno com sintomas e características subjetivas, que ainda impõem um determinado desconhecimento e desinformação perante a 
sociedade como um todo, pretendemos demonstrar nesse artigo de forma direta e simples o conteúdo investigado. A criança, objeto do presente 
estudo, recebeu o diagnostico de TEA nível moderado aos três anos de idade, iniciando assim o tratamento de forma imediata. Este estudo de 
caso sob a metodologia Aba, teve seu início com a realização de exames comprovados cientificamente, realizados no Centro de Estudos e 
Intervenção para o Desenvolvimento Humano. Estes testes foram utilizados para mensurar o grau do atraso de desenvolvimento e direcionar as 
intervenções necessárias a serem realizadas: Inventário Portage Operacionalizado, Pefil Psicoeducacional Revisado e The childhood autismo 
rating scale (CARS). Ela apresentou desempenho abaixo do que é esperado para a idade cronológica na maioria das áreas, exceto em 
coordenação motora. Os dados da criança indicaram maior comprometimento e atrasos mais expressivos em linguagem e brincar, e interesse por 
materiais. Ela obteve 33,5 pontos no CARS que indicam de autismo leve/moderado. Com estes indicativos, iniciaram-se as intervenções com a 
metodologia ABA, objetivando atenuar os atrasos de desenvolvimento. Os exercícios foram e realizados cinco vezes por semana, quatro horas por 
dia, por uma pessoa responsável vinculada ao grupo CEI. A Análise foi feita compreendendo o período de dez meses. Dentre os exercícios 
propostos no tratamento encontram-se Contato visual, identificação de cores, nomear e identificar pessoas, nomear e identificar ações, 
estruturação de frases, nomear e identificar objetos da escola, nomear e identificar números, desenhar, identificar emoções, entre outros que 
serão apresentados no projeto final com a análise da avaliação da evolução da criança em questão. As respostas aos exercícios propostos estão 
sendo positivas. Foram constadas melhoras no quadro cognitivo e comportamental.  A evolução clínica será detalhada na apresentação final do 
trabalho científico com a exposição dos mesmos testes realizados após o período de intervenção. Assim pretendemos salientar a importância da 
intervenção adequada e assim desmistificar o tratamento do TEA, propagando o conhecimento e informação necessários para famílias que se 
sentem desacolhidas rumo ao desafio gerado pelo diagnóstico em seus filhos, bem como orientar estudantes e profissionais que tenham atuação 
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