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Objetivo 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio

no neurodesenvolvimento que causa dificuldades na

comunicação, interação social, presença de

comportamento repetitivo, hiper e hipo - reatividade ao

meio social.1 A fisiopatologia segue a princípio

desconhecida, pressupondo envolver fatores

ambientais e genéticos.2 A gravidade do TEA associa-

se ao grau de autonomia, entretanto, utilizando-se um

método de aprendizagem adaptado, lúdico e um apoio

consistente, o autista pode alcançar elevados níveis

de independência. Além das dificuldades de interação

social, apresentam comprometimentos motores, sendo

necessária a intervenção fisioterapêutica, promovendo

plasticidade neural.3

Verificar a importância da intervenção fisioterapêutica 

na evolução do caso clínico de um indivíduo com TEA.

Após aprovação do comitê de ética (protocolo CAAE:

44637515.0.0000.54950), realizou-se um estudo de

caso com um paciente de 11 anos de idade, sexo

masculino, com diagnóstico clínico de TEA, em

acompanhamento fisioterapêutico na clínica escola de

fisioterapia da Universidade de Franca – UNIFRAN.

Foram realizadas duas avaliações, pré e pós

intervenção, utilizando uma ficha de neuropediatria

padronizada pela instituição, para reconhecimento dos

aspectos motores e funcionais. A avaliação

fisioterapêutica inicial evidenciou fraqueza muscular

em membros inferiores, pé plano e hipomobilidade de

dorsiflexão de tornozelo, impactando diretamente na

coordenação motora grossa, dificuldade em realizar

dupla tarefa, treino de marcha com obstáculo, subir e

descer escadas e manter-se semi ajoelhado. O

tratamento fisioterapêutico delineou o uso da

estimulação sensorial e atividades recreativas

envolvendo habilidades para o desenvolvimento motor,

respeitando as limitações físicas e emocionais e de

acordo com o interesse do paciente para uma boa

interação, favorecendo a comunicação e o convívio

social com o terapeuta e com outras crianças que

estavam em atividade no local.

O voluntário foi submetido a duas sessões por semana, com

duração de 50 minutos cada, em um intervalo de quatro

meses, através de atividades lúdicas envolvendo

habilidades de arremessos de bola em dupla tarefa, cama

elástica, treino de marcha na esteira, subir e descer

escadas, exercícios na bola terapêutica e integração

sensorial com atividades envolvendo objetos de diferentes

texturas e tamanhos.

A avaliação final evidenciou melhora nas propriedades

biomecânicas dos músculos (ADM, alterações posturais e

força muscular), reflexos, coordenação motora, habilidades

funcionais estáticas, diminuição do tônus muscular, além da

melhora significativa na relação social.

O presente relato enfatiza a relevância da fisioterapia,

abordando uma proposta de intervenção terapêutica

efetiva para maior desenvolvimento funcional, promovendo

melhora na qualidade de vida do paciente.

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: 

UM ESTUDO DE CASO

1- Baumer N, Spence S. Evaluation And Management Of The Child With

Autism Spectrum Disorder. CONTINUUM: Lifelong Learning In

Neurology. 2018;24(1):248-275.

2- Ferreira J, Mira N, Carbonero F, Campos D. EFFECTS OF PHYSICAL

THERAPY IN AUTISTIC CHILDREN: CASE SERIES STUDY.

Cadernos De Pós-Graduação Em Distúrbios Do Desenvolvimento.

2016;16(2):24-32.

3- Hedgecock J, Dannemiller L, Shui A, Rapport M, Katz T. Associations

Of Gross Motor Delay, Behavior, And Quality Of Life In Young

Children With Autism Spectrum Disorder. Physical Therapy.

2018;98(4):251-259.

Figura 1. Paciente participando das atividades fisioterapêuticas.


