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O que é a Perturbação do Espetro do Autismo (PEA)?

É uma perturbação específica do desenvolvimento social com marcada 

heterogeneidade de manifestação, variável de indivíduo para indivíduo e, 

podendo variar ao longo da vida, com a idade e a aquisição ou perda de 

competências.

Caracterizam-se por dificuldades específicas ao nível da comunicação, da 

interação social e variedade restrita de interesses e alterações de 

comportamento.

A intervenção no Autismo, requer uma intervenção multidisciplinar, 

devendo esta envolver técnicas de modificação do comportamento, 

programas educacionais e terapias de comunicação e linguagem. 

(Ajuriaguerra, 2001, cit. in Azambuja, 2005).
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Autismo e a Terapia da Fala

• O Terapeuta da Fala deverá promover o uso de uma comunicação o mais 

funcional possível, o desenvolvimento da linguagem e da fala, de acordo com 

a individualidade e as características de cada criança e jovem com PEA e 

recorrer, quando necessário, ao uso da comunicação aumentativa ou 

alternativa (CAA).

• A CAA visa fornecer métodos e estratégias que permitam ampliar as 

capacidades de comunicação, seja de forma temporária ou permanente.

• Muitas crianças e jovens com PEA não utilizam a linguagem oral como forma 

de comunicação e, como tal, podem ser fornecidas ajudas de forma a que 

estas possam comunicar e interagir de forma o mais eficaz possível.

• Com a utilização de CAA, é possível às crianças e jovens com PEA desenvolver 

a competência para iniciar, realizar e terminar tarefas de forma autónoma.

• A implementação de um sistema de comunicação promove o desenvolvimento 

de possibilidades comunicativas, ajudando-os a ter um papel ativo nas 

relações interpessoais.

Autismo

Terapia 
da Fala

Terapia 
Ocupaci-

onal

Psicomo-
tricidade

Psicologia 
Clínica

Psicologia 
Educacio-

nal



DIA MUNDIAL DA 

CONSCIENCIALIZAÇÃO DO 

AUTISMO

Autismo e a Terapia Ocupacional

• O Terapeuta Ocupacional avalia e intervém nas funções sensoriais, percetivas 

e sociais da criança com PEA, bem como nos fatores ambientais que 

influenciam o seu desempenho nas atividades, de modo a que as 

competências destas crianças sejam funcionais nos ambientes em que 

participam.

• A participação ativa das crianças com PEA nos seus ambientes de vida 

promove: a aprendizagem,  a autoestima, a autoconfiança, a independência 

e a interação social.

• No caso do PEA, o terapeuta ocupacional trabalha para desenvolver as 

competências de escrita, da motricidade fina e da vida diária.

• Um dos destaques do seu trabalho é na avaliação e intervenção nas 

perturbações do processamento sensorial da criança. Tem como vantagens a 

eliminação de barreiras à aprendizagem e ajuda as crianças a se tornarem 

mais calmas e atentas.
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Autismo e a Psicomotricidade

• A intervenção na Psicomotricidade assume três vertentes: preventiva, 

educativa e reeducativa ou terapêutica, abrangido o contexto familiar, 

escolar e a comunidade.

• O desenvolvimento psicomotor é afetado pela PEA na medida em que a 

criança tem dificuldade em apropriar-se do seu corpo, de compreender e 

gerir sentimentos e emoções.

• A intervenção psicomotora procura um desenvolvimento integrado:

Ação - Pensamento - Emoção.

• Visa estimular o movimento com intenção de desenvolver o pensamento.

• Assim, desta forma, o Psicomotricista pode utilizar o corpo como recurso 

principal para a relação com a criança.
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Autismo e a Psicologia Clínica

• Privilegiando a relação terapêutica como forte aliado no processo de 

tratamento e orientação, a consulta de Psicologia Clínica insurge-se nesta 

patologia, não só no âmbito da avaliação e diagnóstico, também 

enquanto parceira no delinear de estratégias de intervenção e no apoio e 

orientação à família, ajudando-os a reconhecer-se dentro das mudanças 

que implicam uma nova dinâmica relacional e comunicacional da sua 

criança e/ou jovem com PEA.

• (Re)Descobrir novos padrões de relação e expressividade pela entrada 

num Mundo de imprevisibilidade e desconhecimento no qual as 

expectativas se vão construindo dia a dia, e o crescimento simplesmente 

acontece.

• Desenvolver novas formas de compreensão e aceitação do Outro perante 

os desafios que vai colocando e as novas formas de expressão e 

afetividade para que desperta quem consigo convive. 

Autismo

Terapia da 
Fala

Terapia 
Ocupa-
cional

Psicomotri-
cidade

Psicolo-
gia

Clínica

Psicologia 
Educacio-

nal



DIA MUNDIAL DA 

CONSCIENCIALIZAÇÃO DO 

AUTISMO

Autismo e a Psicologia Educacional

• A Psicologia Educacional consiste na aplicação da psicologia e dos 

métodos psicológicos ao estudo do desenvolvimento, da aprendizagem, 

da motivação, da instrução, da avaliação e temáticas associadas que 

influenciam a interação entre o ensino e a aprendizagem.

• Intervém nas necessidades educativas especiais, avaliando as necessidades 

individuais das crianças e jovens com PEA, tendo como objetivo último, a 

promoção de competências sociais/emocionais.

• Também tem outros objetivos:

• Promoção da estabilidade dos comportamentos e disponibilidade 

para as pessoas e tarefas

• Reforço de competências pré-académicas

• Promoção de jogo sensorial

• Promoção de jogo simbólico e funcional
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