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Transtorno do Espectro do Autismo TEA

1

2



26/04/2021

2

A. Déficits persistentes na comunicação 
social e na interação social 

B. Padrões restritos e/ou repetitivos de 
comportamento, interesses e/ou atividades

C. Início durante o período de desenvolvimento
D. Há prejuízo clinicamente significativo no 
funcionamento 
E. Não é melhor explicado por deficiência intelectual 
ou atraso global no desenvolvimento

Critérios Diagnósticos

A. Déficits persistentes na comunicação 
social e na interação social 

Devendo se manifestar como:
1. Déficits na reciprocidade socioemocional
2. Déficits nos comportamentos comunicativos não 
verbais 
3. Déficits para desenvolver, manter e compreender 
relacionamentos

Critérios Diagnósticos
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B. Padrões restritos e/ou repetitivos de 
comportamento, interesses e/ou atividades

Em pelo menos dois dos seguintes :
1. Movimentos motores, objetos ou fala estereotipados 
ou repetitivos 
2. Insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a 
rotinas ou padrões ritualizados de comportamento 
verbal ou não verbal
3. Interesses fixos e altamente restritos, anormais em 
intensidade ou foco
4. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou 
interesse incomum por aspectos sensoriais do ambiente 

Critérios Diagnósticos

TEA na população 
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https://www.cdc.gov/

Prevalência

Prevalência
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TEA na Universidade

http://portal.inep.gov.br/
Elaborado com dados de INEP (2020)

http://portal.inep.gov.br/

Matrículas PAEE em 2019 na Educação Superior

1823 ~3,6%
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http://portal.inep.gov.br/

Elaborado com dados de INEP (2020)

http://portal.inep.gov.br/

Evolução de Matrículas PAEE na Educação Superior
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Reproduzido de: http://www.uel.br/nac/pages/populacao-atendida.php
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O que sabemos?

Oliveira et al (2011)

“As produções sobre o tema da 
educação inclusiva no ensino superior, 
são tênues, comparadas à 
complexidade da questão, 
principalmente no que concerne à 
prática inclusiva em si (...)

E ainda, que o tema da educação 
inclusiva é mais estudado em relação 
às crianças, ou quando as atenções dos 
estudiosos são voltadas a pessoas 
adultas e crianças com necessidades 
especiais, envolve mais a assistência 
em saúde e não a educação inclusiva 
no ensino superior”

Pletsch & Leite (2017)

“Nossas análises puderam identificar um 
avanço na produção científica, 
sobretudo, envolvendo a participação 
de pessoas surdas e cegas no ensino 
superior, assim como os desafios e 
caminhos encontrados pelas 
universidades para garantir a plena 
participação desses sujeitos nas 
atividades acadêmicas” 
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OLIVATI, A. & LEITE, L. (2019) Experiências Acadêmicas de 
Estudantes Universitários com Transtorno do Espectro 

Autista: uma análise interpretativa dos relatos. Rev. Bras. 
Ed. Esp. 25 (4), 729-746.

Análise qualitativa de relatos de seis universitários com TEA de uma universidade 
pública brasileira

Foram unânimes os seguintes apontamentos:

• Existência de barreiras de informação; 
• Inexistência de adaptações;
• Uso dos mesmos critérios de ensino e avaliação; 
• Tratamento não diferenciado; e 
• Dificuldade de interação social

Dificuldades na  
aprendizagem

P2: “Não, praticamente (com) 
nenhum professor eu consegui 
aprender. Porque era tudo em 
slide e era muito rápido e eu não 
conseguia me concentrar ou na 
fala ou na imagem do slide ou 
anotar”

Dificuldades com os 
professores

P2: “Todos os professores do 
curso de Ciências Biológicas 
estavam cientes da situação; 

entretanto, não foram 
apresentadas soluções para que 

pudesse conseguir aprovação nas 
dez disciplinas”
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Dificuldades na conclusão 
do curso

P2: “Era tudo que eu queria. Tanto 
que com todas as dependências 
eu insisti por 4 anos. Eu fiz de 
tudo. Eu pesquisei formas de 
aprendizado, tentei é... tentei 
procurar outros tipos de terapia. 
Comecei a fazer exercícios físicos, 
assim. Tudo que você imagina que 
eu pudesse fazer pra tentar 
concluir esse curso eu tentei”. 

Dificuldades interpessoais e 
emocionais

P2: “ Eu não tava conseguindo 
concluir o curso lá por causa do 

bullying. Se eu tivesse só o 
bullying mas conseguisse levar as 
matérias eu continuaria. Mas eu 

não conseguia nenhum dos dois”

P2: crises de ansiedade
P4: depressão

Smith, Ollendick
& White (2019) 

224 famílias de jovens adultos

“48% dos adultos com TEA 
excediam os limites de corte
clínicos para ansiedade”

“Ansiedade contribuiu
significantemente para uma
qualidade de vida pobre em
adultos com TEA”

White, Ollendick
& Bray (2011) 

667 universitários

“Sintomas de HFASD foram
significativamente

correlacionados com sintomas
de ansiedade social, bem como

depressão e agressão”

Autorrelato: quanto maior
severidade do TEA, maior a 

ansiedade social 

Jobe & White 
(2007)

97 universitários

“Indivíduos com fenótipo mais
forte de TEA (e.g. rigidez, 

preferência por repetição, alta
atenção a detalhes) reportam

significativamente mais solidão
e menos relacionamentos, 
bem como menor duração

deles”

Pessoas com TEA “não
necessariamente preferem

ficar sozinhas, mas sim 
experienciam maiores níveis

de solidão relacionados à falta
de habilidades sociais e 

compreensão”
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O que recomendamos?

Social

Criação de 
grupos de 
habilidades 
sociais e 
treinamento 
de resolução 
de problemas 
interpessoais

Equipe

Orientação de 
professores e 
equipe sobre 
o TEA e 
individuais, 
sobre cada 
universitário 
com TEA

Estrutura

Flexibilização 
em certas 
atividades, 

como prover 
ambientes 

quietos, mais 
tempo para 
avaliações e 
lugares de 

sentar 
preferenciais

Serviços

Serviços de 
aconselha-

mento e 
orientação 
para temas 
específicos 

(e.g trabalhos 
em grupo;  

transição para 
o mercado de 

trabalho)

Monitoria

Implementa-
ção de 

sistemas de 
tutores com 

foco na 
organização 

para o estudo 
e estabeleci-

mento de 
vínculos
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Ouvir a pessoa com TEA!

clarafreitas@uel.br
Universidade Estadual de Londrina

Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento
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