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RESUMO 

 
Ferreira, D.M. Ferreira. Métodos clínicos fonoaudiológicos utilizados no atendimento de 

pacientes com transtorno global do desenvolvimento: revisão sistemática de literatura. 
 
Introdução: Os Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) caracterizam-se pelo 

comprometimento da interação social, pelo uso estereotipado e repetitivo da linguagem e 

pela presença de comportamentos repetitivos com interesses restritos (BOSA C, GOMES 

VF, 2004), e tem indicação de atendimento fonoaudiológico. Objetivo: Analisar a produção 

científica sobre os métodos clínicos fonoaudiológicos utilizados no atendimento de pacientes 

com TGD a partir de revisão sistemática da literatura. Método: Revisão sistemática de 

literatura, de caráter exploratório. Estudo secundário subsidiado por estudos previamente 

realizados. Foram selecionados 46 artigos, publicados no período de 2000 a 2011 por meio 

de estratégia de busca nos bancos de dados EMBASE, LILACS, PUBMED e SCIELO e 

categorizados de acordo com as terapias propostas para o tratamento dos TGD e seus 

níveis de evidência. Resultados: Dos 46 artigos selecionados, constatou-se previsível 

diversidades de propostas em relação às variáveis analisadas. A partir dos resultados é 

possível concluir que existem diversas propostas para o tratamento fonoaudiológico do 

TGD; associadas à diversidade epistemológica, metodológica e cultural que caracteriza a 

abordagem do tema; nacional e internacionalmente. Os estudos incluídos apresentaram 

baixos níveis de evidências, quanto aos sujeitos em sua maioria eram crianças, 

demonstrando uma preocupação com a intervenção precoce, o tempo de terapia variou, 

mas em sua maioria eram realizados em torno de 6 meses a 1 ano. A revisão sistemática se 

mostrou um método que pode contribuir na fonoaudiologia, apesar das dificuldades 

encontradas neste e em outros estudos. Conclusão: Independente da abordagem 

terapêutica utilizada para tratar os TGD, é importante reconhecer que, na maioria das 

publicações analisadas, os pesquisadores referem evolução clínica positiva desses sujeitos, 

demonstrando a importância do trabalho fonoaudiológico seja individual ou multidisciplinar.  

Descritores: 1. Transtornos Globais do Desenvolvimento Infantil 2. Síndrome de Asperger 

3. Transtorno Autístico 4. Comunicação 5. Literatura de Revisão como Assunto. 
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ABSTRACT 

 
Ferreira, D.M. Speech therapy methods used in clinical care of patients with pervasive 

developmental disorders: a systematic literature review 

 

Introduction: The Global Developmental Disorders (GDD) are characterized by impaired 

social interaction, by stereotyped and repetitive use of language and the presence of 

repetitive behaviors with restricted interests (BOSA C, Gomes VF, 2004), and has indicated 

speech therapy treatment. Objective: Analyze the scientific literature on clinical speech 

therapy methods used in GDD patients treatments from systematic literature review. 

Methods: Systematic review of literature from exploratory character. Secondary study 

subsidized by previous realized studies. 46 articles were selected, published between 2000 

and 2011 using search strategy in databases EMBASE, LILACS, PUBMED and SciELO, and 

categorized according to the proposed therapies for the treatment of GDD and their levels. 

Results: From the 46 selected articles, there was predictable diversity of proposals regarding 

the analyzed variables. From the results it can be concluded that there are several proposals 

for the speech therapy of GDD; associated with epistemological, methodological and cultural 

diversity that characterizes the study theme approach, nationally and internationally. The 

selected studies had low levels of evidence, as the patients were mostly children, 

demonstrating a concern for early intervention, the therapy length ranged, but mostly of them 

were realized around 6 months to 1 year. The systematic review showed itself the method 

that can contribute to the speech therapy, despite the difficulties founded on this and other 

studies. Conclusion: Regardless of the therapeutic approach used to treat the GDD, it is 

important to recognize that, in most of analyzed publications, the researchers report the 

clinical evolution of these patients, proving the importance of speech therapy, individual or 

multidisciplinary. 
 

Keywords: 1. Children Global Developmental Disorders 2. Asperger Syndrome 3. Autistic 

Disorder 4. Communication 5. Review Literature as Topic. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa emerge da seguinte questão: como se caracterizam as 

intervenções fonoaudiológicas com pacientes portadores de Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD)? Tal questionamento adquire relevância na medida em que: 

1. alterações na comunicação são características marcantes neste quadro clínico e 

2. constata-se farta diversidade de procedimentos fonoaudiológicos na abordagem 

desses casos. 

Inicialmente, é necessário referir o aspecto terminológico, já que a 

nomenclatura utilizada para referir-se aos quadros de Autismo, Síndrome de 

Asperger e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra Especificação (TID-

SOE) - as patologias aqui pesquisadas - é heterogênea. Para tal, recorre-se à 

Classificação Internacional de Doenças-10 (CID-10), de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (1993), e ao Manual de Diagnóstico e Estatística das 

Perturbações Mentais (DSM-IV), de acordo com a American Psychiatric Association 

(1994); dois sistemas diagnósticos tradicionais da área de saúde. 

A CID-10 (1993) utiliza o termo TGD para caracterizar o desenvolvimento 

anormal e/ou comprometimentos que se manifestam antes dos 3;0 anos de idade 

em três áreas: interação social, comunicação e comportamento restrito/repetitivo. 

Essa classificação abarca os seguintes quadros: Autismo infantil, Autismo Atípico 

(psicose infantil atípica, retardo mental com características autísticas), Síndrome de 

Rett, Outro Transtorno Desintegrativo da Infância, Transtorno de Hiperatividade 

associado a retardo mental e movimentos estereotipados, Síndrome de Asperger, 

Outros Transtornos Invasivos do Desenvolvimento e Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento Não Especificado.  

O DSM-IV (1994) nomeia os TGD como Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento (TID), caracterizado por prejuízo severo e invasivo em diversas 

áreas do desenvolvimento: habilidades de interação social recíproca, habilidades de 

comunicação e presença de comportamento, interesses e atividades estereotipadas. 

Os prejuízos qualitativos que definem essas condições representam um desvio 

acentuado em relação ao nível de desenvolvimento ou idade mental do indivíduo. 

Essa classificação abarca: Transtorno Autista, Transtorno de Rett, Transtorno 
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Desintegrativo da Infância, Transtorno de Asperger e Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento Sem Outra Especificação (TID-SOE).  

Destaca-se que a DSM-V1 será reformulada e a terminologia relativa as 

categorias Autismo, Síndrome de Asperger, Transtorno Desintegrativo e Transtorno 

Global do Desenvolvimento Sem Outra Especificação serão eliminadas. A proposta 

é de que todos esses quadros sejam agrupados sob a denominação de Transtornos 

do Espectro Autista (TEA) e irão descrever as diferenças individuais em termos de 

dimensões da gravidade nos dois domínios: em relação aos níveis de 

desenvolvimento e idade cronológica. Assim, um indivíduo com o diagnóstico de 

TEA será descrito em termos da gravidade dos sintomas na comunicação social e 

nos comportamentos fixados e dos interesses restritos. 

No presente estudo foi utilizada a nomenclatura proposta na CID-10 (1993), já 

que a estratégia de busca foi realizada por meio de descritores das ciências da 

saúde (DeCS) e do Medical Subject Headings (MeSH), ambos orientados por essa 

classificação. 

 Assim, foram pesquisados especificamente os quadros de Autismo, 

Síndrome de Asperger e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra 

Especificação (TID-SOE), um grupo de distúrbios que afetam a socialização; com 

início precoce e curso crônico, que possuem um impacto variável em áreas múltiplas 

e nucleares do desenvolvimento, desde o estabelecimento da subjetividade e das 

relações pessoais, passando pela linguagem e comunicação, até o aprendizado e as 

capacidades adaptativas (KLIN, 2006). Portanto, em função do acervo 

sintomatológico, demandam atendimento fonoaudiológico. 

Vale destacar, historicamente, que há 30 anos os TGD eram considerados 

uma desordem rara na infância, na maioria das vezes associada a graves 

deficiências intelectuais, falta de consciência social e de linguagem expressiva 

significativa (LOTTER, 1966). Atualmente, são reconhecidos como um conjunto de 

distúrbios do desenvolvimento com uma prevalência estimada de cerca de 01 em 

cada 110 crianças nos EUA (RICE, 2009). As pesquisas também indicam que o sexo 

masculino é sempre mais afetado que o feminino, numa proporção de 2:1 a 4:1, 

                                                             
1 Disponível em: http://www.dsm5.org/ProposedRevisions/Pages/proposedrevision.aspx?rid=94. Acessado em 

03.11.2011. 
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porém as meninas apresentam mais sinais clínicos associados, por exemplo, a 

deficiência mental (TREVANTHAN, 2009).  

Nesse cenário, a importância da Fonoaudiologia no tratamento dos TGD se 

dá pelo fato de que, desde a primeira definição de autismo, apresentada por Kanner 

(1943) até os dias de hoje, é possível constatar que as alterações na comunicação 

são descritas como características emblemáticas do quadro.  

Silvia, Lopes Herrera e Vitto (2007, p. 323) afirmam que: 

 
é significativo notar que todas as descrições de crianças autistas 
incluem alterações importantes de comunicação, especialmente no 
que diz respeito ao seu aspecto funcional. A questão da 
comunicação dessas crianças representa provavelmente o seu 
distúrbio mais importante e os estudos mais recentes a respeito da 
comunicação de crianças autistas, fazem referências às questões 
dos usos comunicativos da linguagem. 

 

Paul (2008) ressalta que déficits na comunicação são um dos sintomas 

essenciais nesses quadros, a medida que esses sujeitos tem atraso no processo de 

aquisição de linguagem, não aprendem a falar ou o fazem sem, contudo, usar a 

linguagem verbal de forma eficaz com vistas à interação social. O autor destaca 

algumas características de crianças autistas que não falam: pouca atenção à fala do 

outro (incluindo a incapacidade de responder ao próprio nome), déficits de atenção a 

pessoas e objetos, comunicação reduzida, limitação na variedade de intenções 

comunicativas, compensação da falta da linguagem oral com outras formas de 

comunicação (particularmente, apontar ou mostrar), déficits nos comportamentos 

simbólicos para além da linguagem verbal e na imitação vocal. Por sua vez, 

prossegue que, os portadores de TGD falam mas têm dificuldades em realizar 

atividades dialógicas e presença de condutas esteriotipadas (repetições de palavras 

e frases). 

Como opção metodológica na abordagem do problema foi utilizada a revisão 

sistemática da literatura, já que na Fonoaudiologia, esse procedimento tem sido 

gradativamente destacado/valorizado na medida em que é um dos subsídios da 

prática baseada em evidências (PBE). Explicitando: a PBE é uma abordagem que 

envolve a definição de um problema clínico, a busca e avaliação crítica das 

evidências disponíveis para a sua resolução, a implementação dessas evidências na 

prática e a avaliação dos resultados obtidos nesse processo (LAW, BAUM, 1998). 
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A propósito, Fernandes (2009) destaca que a PBE é a maneira dos 

fonoaudiólogos fundamentarem a prática em dados científicos.  

Portanto, reconhece-se a relevância das revisões sistemáticas focadas nas 

intervenções fonoaudiológícas, no caso, dos pacientes com TGD (as quais abarcam 

grande diversidade) de maneira a subsidiar a PBE na área.  

 

 



15 
 

 
OBJETIVO 

 

Analisar os métodos clínicos fonoaudiológicos e multidisciplinares utilizados 

no atendimento de pacientes com TGD, a partir de revisão sistemática da literatura 

relativa ao período de 2000 a 2011. 
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CAPÍTULO 1- TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO: 
CARACTERIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM A FONOAUDIOLOGIA 

 
1.1 TGD: caracterização 

 
Os TGD englobam o Transtorno Autista, Transtorno de Rett, Transtorno 

Desintegrativo na Infância, Transtorno de Asperger e Transtorno Global sem outra 

especificação. Os TGD se caracterizam pelo comprometimento grave e global em 

algumas áreas do desenvolvimento, como por exemplo, habilidades de interação 

social recíproca, habilidades de comunicação, pela presença de comportamentos, 

interesses e atividades estereotipadas. O comprometimento qualitativo que define 

tais condições representa um desvio acentuado em relação ao nível de 

desenvolvimento do indivíduo, conforme o Manual de Diagnóstico e Estatística de 

Distúrbios Mentais (DSM-IV, 1994). 

Para Chiari, Perissinoto e Tamanaha (2008) os quadros que compõem essas 

síndromes caracterizam-se pela tríade de impedimentos graves e crônicos nas áreas 

de interação social, comunicação verbal/não verbal e interesses.  

E para Rapin e Tuchman (2009), o TGD refere-se a gama de gravidade da 

sintomatologia autística, seja qual for a etiologia ou incapacidade associada.  

Wing (1981) foi à primeira autora a propor a noção de TEA, ao sugerir que as 

características do autismo variam de acordo com o desenvolvimento cognitivo. 

Assim, afirma que, em um extremo existem os quadros de autismo associados à 

deficiência intelectual grave, ausência de desenvolvimento da linguagem, 

comportamentos repetitivos e déficit importante na interação social. No extremo 

oposto, coloca a Síndrome de Asperger (SA), na qual a deficiência intelectual e o 

atraso significativo no desenvolvimento da comunicação estão ausentes, e os 

movimentos repetitivos não são tão evidentes; mas a interação social se apresenta 

de maneira peculiar e bizarra. Assim, a autora refere-se aos portadores de SA como 

“autistas inteligentes”. 

Nesta pesquisa opta-se por utilizar TGD como o diagnostico guarda chuva 

para definir as seguintes síndromes: Autismo, Síndrome de Asperger (SA) e 

Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra Especificação (TID-SOE).  
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Atualmente, as pesquisas tendem a apontar etiologia multifatorial para o TGD, 

mas sabe-se que há fatores genéticos envolvidos nestes distúrbios.  

Segundo Rapin e Tuchman (2009), os pesquisadores começaram a se 

interessar pelas alterações genéticas a partir de estudos com famílias e irmãos 

gêmeos, que indicaram forte tendência de Autismo transgeracional (que faz parte 

dos TGD). E afirmam que há riscos particularmente fortes de TGD entre irmãos 

sintomatológicos do espectro, sendo que o risco de incidência na família varia de 7% 

a 15%. Destaca, nessa direção, que apesar de já terem sido identificados genes 

alterados, ainda não foram possíveis estabelecer relações entre eles, em função da 

amplitude de manifestações.  

A seguir, os quadros que compõe o TGD serão descritos quanto aos seus 

aspectos primordiais.  

 

 
1.1.1 Autismo 

 

A expressão “autismo” foi utilizada pela primeira vez por Bleuler em 1911, 

para designar a perda do contato com a realidade, o que acarretava uma grande 

dificuldade ou impossibilidade de comunicação. 

Já o primeiro autor a conceituar o autismo foi o psiquiatra austríaco Leo 

Kanner em 1943, a partir da descrição dos casos de onze crianças que tinham em 

comum o isolamento extremo desde o início da vida e um desejo obsessivo em 

manter a rotina. 

Décadas após, de acordo com o CID 10 (1993) e a DSM-IV(1994) o autismo 

foi incluído nos Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), sendo assim 

caracterizado: "um transtorno global do desenvolvimento, definido pela presença de 

desenvolvimento anormal e/ou comprometimento que se manifesta antes da idade 

de 3 anos e pelo tipo característico de funcionamento anormal em todas as três 

áreas: de interação social, comunicação e comportamento restrito e repetitivo. O 

transtorno ocorre 3 a 4 vezes mais em meninos do que em meninas" (CID 10, 1993) 

e “pelos prejuízos severos e invasivos nas áreas de interação social e repertório 

restrito de interesses e atividades” (DSM IV, 1994). 
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Quanto à comunicação, os prejuízos são marcantes e persistentes. As 

habilidades verbais e não verbais são afetadas, ao evidenciar atraso ou ausência de 

desenvolvimento de linguagem oral (frequentemente, estereotipada e repetitiva) 

Essas dificuldades ocorrem em graus variados: algumas crianças não desenvolvem 

habilidades de comunicação, outras têm linguagem imatura, caracterizada por 

jargão, ecolalia, reversões de pronomes, prosódia anormal e entonação monótona. 

Por sua vez, aqueles que têm capacidade expressiva podem ter inabilidades em 

iniciar ou manter uma conversação, associadas à falta de reciprocidade, dificuldades 

em compreender sutilezas de linguagem, (piadas, sarcasmo) bem como problemas 

para interpretar a linguagem corporal e expressões faciais. Os déficits de linguagem 

e de comunicação persistem na vida adulta e uma proporção significativa de autistas 

permanecem não verbais (GADIA, TUCHMAN, ROTTA, 2004). 

Pedromônico (2001) menciona que nas pesquisas realizadas sobre o autismo 

infantil, são comuns os relatos que evidenciam que se a criança desenvolve algum 

tipo de linguagem até os 7 anos de idade, terá um melhor prognóstico em relação a 

linguagem oral. Os estudos mostram que quando a criança adquire linguagem oral, 

ocorre atraso na aquisição dos sistemas fonológico, morfológico e sintático. 

 

 

1.1.2 Síndrome de Asperger 
 

No CID 10 (1993) e na DSM IV(1994) a Síndrome de Asperger (SA) constitui-

se como um Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), caracterizado por 

alterações severas e persistentes na interação social e desenvolvimento de padrões 

restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. O contraste com o 

Autismo é que, nesse quadro não ocorrem atrasos significativos na linguagem, no 

desenvolvimento cognitivo ou no desenvolvimento de habilidades de autoajuda 

apropriadas à idade, comportamentos adaptativos e na curiosidade acerca do 

ambiente. 

O primeiro pesquisador a caracterizar essa síndrome foi o pediatra vienense 

Hans Asperger em 1944, por meio da descrição dos casos clínicos de 4 crianças 

que apresentavam o que ele chamou de “psicopatia autística”: um transtorno estável 

de personalidade marcado pelo isolamento social. Essas crianças manifestavam uso 
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estereotipado da fala, desajeitamento, interesses obsessivos, déficits no 

comportamento social, distúrbios duradouros de personalidade; com predomínio em 

meninos. Contudo, possuíam inteligência normal. 

Assim como no autismo, na SA as perturbações na comunicação são 

significativas e são conhecidas por Asperger (1944) como: déficits notáveis no uso 

de gestos e na prosódia, tendências a intelectualizar emoções, fala prolixa em 

monólogo e tende ao formalismo e interesse por tópicos não-usuais de conversação. 

O autor os denominou assim como "pequenos professores". 

Tamanaha, Perissinoto, Chiari (2008) também destacam peculiaridades na 

comunicação na SA como a incapacidade de reconhecer as regras convencionais de 

conversação que regem as interações sociais e o uso restrito de sinais não verbais 

(contato visual, expressões facial e corporal). 

Quanto à prevalência da SA, embora pesquisas sobre o tema sejam 

escassas, Fombonne e Tidmarsh (2003) obtiveram a prevalência de 2 a 4 

portadores de SA em cada 10.000 sujeitos.  

 

 

1.1.3 TID sem outra especificação (TID-SOE) 
 

No CID-10 (1993) e na DSM-IV (1994), na categoria TID o TID-SOE é um 

diagnóstico de exclusão e, portanto, não possui critérios especificados para sua 

aplicação. Para ser diagnosticado como portador de TID-SOE é necessário 

preencher critérios de domínio social, comunicação e/ou comportamento. 

Sendo assim, as características clínicas do TGD-SOE incluem: prejuízos na 

sensibilidade social e na regulação dos afetos, distorções cognitivas e transtorno do 

raciocínio. As habilidades linguísticas parecem estar atrasadas em etapas precoces, 

mas desenvolvem-se rapidamente, favorecidas pelas capacidades quanto à 

segmentação de palavras, repetição e memória; que geram vocabulário vasto e 

associações verbais coerentes (MERCADANTE, VAN DER GAAG, 

SCHWARTZMAN, 2006). 
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1.2 TGD e Fonoaudiologia 
 

As relações entre os quadros descritos acima e a Fonoaudiologia se 

estabelecem, fundamentalmente, pelo fato da linguagem estar alterada nos três 

quadros clínicos do espectro, em maior ou menor grau. Nessa direção, Silva, Lopes 

Herrera e Vitto (2007) sublinham que as descrições de crianças autistas incluem 

alterações importantes de linguagem, especialmente quanto ao aspecto funcional.  

A atuação fonoaudiológica junto aos quadros que compõem estas síndromes, 

em especial, o Autismo Infantil e a SA tem se sedimentado, mundialmente, ao longo 

dos anos. A American Speech-Language Hearing Association (ASHA) tem buscado, 

por exemplo, criar diretrizes, por meio do Comitê Ad Hoc em Transtorno do Espectro 

Autístico (Ad Hoc Committee on Autism Spectrum Disorders), para que os 

fonoaudiólogos identifiquem crianças portadoras de tais condições o mais 

precocemente possível, estabeleçam métodos de avaliação e diagnóstico precisos e 

condutas terapêuticas eficazes (TAMANAHA, PERISSINOTO, CHIARI, 2008). 

Em 2006, a ASHA2 elaborou um documento afirmando que os fonoaudiólogos 

desempenham um papel fundamental na triagem, no diagnóstico, na melhora do 

desenvolvimento social, da comunicação e na qualidade de vida de crianças, 

adolescentes e adultos com esse quadro. E indica que os indivíduos que possuem 

essas síndromes são elegíveis para os serviços de Fonoaudiologia, independente da 

idade, das habilidades cognitivas ou do desempenho em testes padronizados de 

competências linguísticas formais. 

No Brasil, diversas pesquisas apontam os benefícios das intervenções 

fonoaudiológicas em termos da comunicação dos portadores de TGD (AMATO e 

cols., 2011 e MISQUIATTI e FERNANDES, 2011). 

 

                                                             
2 Disponível em: http://www.asha.org/public/speech/disorders/Autism.htm. Acessado em 13.04.2012.  
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CAPÍTULO 2: REVISÃO SISTEMÁTICA: CARACTERÍSTICAS E DIFICULDADES 

 

A revisão sistemática (RS), assim como outros tipos de estudo de revisão 

bibliográfica, é um procedimento de pesquisa que utiliza a literatura científica sobre 

determinado tema como fonte de dados. Contudo, possui as seguintes 

particularidades: disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma 

estratégia de intervenção específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e 

sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada. As 

RSs são particularmente úteis para integrar as informações de um conjunto de 

estudos realizados separadamente sobre determinada intervenção terapêutica, os 

quais podem apresentar resultados conflitantes e/ou coincidentes, bem como 

identificar temas que necessitam de evidências, orientando investigações futuras 

(LINDE, WILLICH, 2003). 

A RS emerge da prática baseada em evidências (PBE), originada no trabalho 

do epidemiologista britânico Archie Cochrane em 1972 e o centro Cochrane 

Britânico foi criado em 1992, em resposta à proposta desse pesquisador: realização 

de RSs periodicamente atualizadas, de todos os ensaios clínicos randomizados 

relevantes sobre intervenções em saúde3.  

Portanto, esse centro de pesquisa tem como objetivos: realizar atualizações 

científicas de maneira a prover informações precisas sobre os efeitos dos 

procedimentos clínicos utilizados nos cuidados com a saúde disponíveis em todo o 

mundo, divulgar/disseminar esses dados e promover a busca de evidências na 

forma de ensaios clínicos e outros métodos de investigação. E, assim, favorecer as 

tomadas de decisão adequadas na área da saúde (EL DIB, 2006). 

Observa-se, a partir dessas considerações, que a noção de RS está atrelada 

ao projeto do centro Cochrane, que sistematizou e divulgou o método mundialmente, 

inclusive no Brasil.  

Também na Fonoaudiologia, um campo da saúde, a RS proporciona a 

organização de informações de forma eficiente; e tem sido foco de estudos (ainda 

escassos) de pesquisadores da área.  

                                                             
3 Disponível em: http://www.cochrane.org. Acessado em 21.03.2012. 
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Contudo, e ao retomar a ideia de que a RS é indissociável da PBE, as 

fonoaudiólogas Roddam e Skeat (2010) problematizam o tema. A saber: a PBE tem 

sido, cada vez mais, valorizada na área de saúde mas, dificuldades surgiram no seu 

processo de execução. Um exemplo: ao trabalhar com dados qualitativos, como 

entrevistas, os pesquisadores não sabem como utilizar o procedimento.  

Especificamente quanto à comunicação, as autoras destacam os seguintes 

dilemas: a reduzida quantidade de artigos publicados na íntegra, o que dificulta a 

análise dos dados estudados e as influências do aspecto cultural que marca o 

funcionamento da linguagem com grande diversidade nos diferentes países do 

mundo. Em relação a esse aspecto, as autoras referem que, em função desses 

fatores culturais, os resultados de pesquisas obtidos em uma determinada região 

podem não ter relevância em outra(s) (RODDAM e SKEAT, 2010). 

Nessa direção, vale ressaltar as dificuldades que surgiram no processo de 

elaboração desta dissertação. 

Inicialmente, pesquisou-se o método proposto pelo Centro Cochrane, que 

estabelece a seguinte sequência de passos para a realização da RS: 1. Definir a 

pergunta, 2. Buscar as evidências, 3. Revisar e selecionar os estudos pertinentes, 4. 

Analisar criticamente a qualidade metodológica desses estudos e 5. Apresentar os 

resultados (SAMPAIO e MANCINI, 2007). 

Constatou-se que a definição da pergunta é a etapa mais importante, na 

medida em que esse é o critério que define os demais passos da pesquisa. Esta 

etapa foi realizada sem dificuldades, já que é indispensável para a formulação do 

problema e, por extensão, do objetivo de qualquer pesquisa científica.  

A segunda etapa (busca das evidências) pressupõe estratégias específicas 

para coleta de dados nas bases de dados da área de saúde; além das chamadas 

“buscas manuais” em dissertações, teses, livros e trabalhos em andamento. Nesta 

dissertação optou-se pela busca nas seguintes bases de dados: EMBASE, LILACS, 

MEDLINE e SCIELO. Também não foram encontradas dificuldades nesta etapa. 

Na terceira etapa (revisão e seleção dos artigos) não foi possível obedecer os 

critérios de inclusão propostos pelo Centro Cochrane, a saber: a pesquisa 

bibliográfica deve ser realizada por 02 pesquisadores, na busca de artigos, teses, 

livros e demais publicações científicas disponíveis, em período de tempo total e em 



23 
 

todos os idiomas; desconsiderando-se estudos com poucas evidências científicas e, 

preferencialmente, selecionando ensaios clínicos randomizados. 

Mas, nesta etapa alguns problemas surgiram quanto ao cumprimento dos 

critérios citados. Explicitando: constatou-se a presença significativa de estudos de 

casos clínicos (considerados de grau baixo de evidência científica) e a escassez de 

ensaios clínicos randomizados (de alto grau de evidência). Por sua vez, selecionar 

artigos em todos os idiomas pressupõe forte domínio de idiomas por parte do 

pesquisador e o fato de inserir artigos de todos os anos também é um critério 

problemático, na medida em que muitos dados antigos ficaram defasados.  

Neste contexto, foram necessárias as seguintes adaptações metodológicas: 

optou-se pela inclusão dos estudos de casos clínicos e das publicações restritas ao 

inglês, espanhol e português disponíveis no período de 2000-2011. Tais ajustes 

foram baseados em critérios utilizados em recentes publicações fonoaudiológicas 

brasileiras sobre RS (DRUMOND, VIEIRA e OLIVEIRA, 2011; FERREIRA e cols., 

2011). 

A quarta etapa (analisar criticamente a qualidade metodológica dos estudos) 

não gerou dificuldades relevantes, a partir da utilização dos níveis de evidências 

propostos por Hoefle e Salgues (2010).  

Finalmente, a quinta etapa (apresentar os resultados) foi cumprida, sendo que 

os dados foram sistematizados a partir de variáveis quanti-qualitativas descritas, a 

seguir, no Método. 
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MÉTODO 

 

NATUREZA DA PESQUISA  

Revisão sistemática de literatura, de caráter exploratório. Estudo secundário 

subsidiado por estudos previamente realizados. 

 

ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

Para o estabelecimento da estratégia de busca foram seguidos preceitos do 

Cochrane Handbook (2011)4:  

• Formulação da questão a ser investigada; 

• Localização e seleção dos estudos; 

• Classificação do material em níveis de evidência científica. 

 

FORMULAÇÃO DA PERGUNTA:  

Quais os métodos fonoaudiológicos propostos na literatura da área para o 

atendimento de pacientes com TGD no período de 2000 a 2011?  

 

LOCALIZAÇÃO E SELEÇÃO DOS ESTUDOS:  

O banco de dados foi composto por publicações fonoaudiológicas e 

multidisciplinares com participação de fonoaudiólogos, pesquisadas nas principais 

bases de dados da área de saúde: EMBASE, LILACS, PUBMED e SciELO. A 

casuística foi composta por 46 publicações.  

 

 
                                                             
4 O Manual Cochrane para revisões sistemáticas de intervenções é o documento oficial que descreve em 
detalhes o processo de preparação e manutenção de Cochrane de revisões sistemáticas sobre os efeitos das 
intervenções de saúde. 
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PROCEDIMENTO 

1- A estratégia de busca pautou-se: 

• Na consideração de algumas das patologias que compõe o TGD (Autismo, 

Síndrome de Asperger e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra 

Especificação – em relação aos métodos clínicos fonoaudiológicos e 

multidisciplinares (inclusão do fonoaudiólogo) propostos. 

• Na utilização dos seguintes descritores encontrados no MeSH5: ((Autistic 

Disorder) OR (Autistic Disorders) OR (Early Infantile Autism) OR (Kanner's 

Syndrome) OR (Kanner Syndrome) OR (Kanners Syndrome) OR (Autism) OR 

(Autisms) OR (Infantile Autism) OR (Asperger's Syndrome) OR (Aspergers 

Syndrome) OR (Asperger's Disorder) OR (Asperger Disorder) OR (Aspergers 

Disorder) OR (Pervasive Child Development Disorders) OR (Autism Spectrum 

Disorders) OR (Autism Spectrum Disorder) OR (Pervasive Development 

Disorders) OR (Pervasive Development Disorder) OR (Development 

Disorders, Pervasive)) AND ((Language Therapy) OR (Language Therapies) 

OR (Language Training) OR (Language Trainings) OR (Speech Therapy) OR 

(Speech Therapies) OR (Speech Language Pathology) OR (Language 

Pathology) OR (Speech Pathology) OR (Speech Language Therapy) OR 

(Speech Language Therapies))  

2- A seleção dos estudos foi realizada através dos seguintes critérios: 

• Critérios de inclusão: artigos originais; sujeitos de pesquisa portadores de 

TGD; explicitação do método terapêutico fonoaudiológico e multidisciplinares, 

publicações nos idiomas português, inglês, espanhol durante o período de 

2000 a 2011. 

• Critério de exclusão: Foram excluídas as publicações repetidas nas bases 

LILACS, SciELO, EMBASE e PUBMED e estudos cujo objetivo não eram 

compatíveis com o tema abordado nesta revisão. Explicita-se que não foram 

consultadas as bases de dados referentes às áreas de ciências humanas 

(psicologia e educação) nas quais o tema também é fartamente abordado.  

                                                             
5 MeSH:(Medical Subject Headings) é o dicionário de sinônimos utilizado para indexação de artigos para 
PubMed. 
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• Os estudos foram selecionados primeiramente pelo título, em seguida, pelos 

resumos e finalmente pelos textos completos. 

• Os títulos foram organizados em banco de dados único.  

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS  

1. Os estudos foram tabulados e analisados quanti-qualitativamente a partir das 

seguintes variáveis: título, autor(es) e país de origem, periódico (nome, 

número, volume, data e país de origem), descritores, método (tipo de estudo, 

casuística e procedimentos de intervenção fonoaudiológica) e níveis de 

evidência científica6. 

2. Posteriormente, foram categorizados de acordo com a natureza das 

intervenções fonoaudiológicas e interdisciplinares: Intervenção Direta 

(atendimento terapêutico dos pacientes), Intervenção Indireta (junto a familiares 

e escola) e Intervenções Multidisciplinares (Direta e indireta). 

 

                                                             
6 Avaliação dos níveis de evidências apresentados nas publicações, de acordo com Atallah, Trevisani e Valente 
(2003). 
Nível 1. Revisão sistemática com/sem metanálise  
Nível 2. Ensaio clínico randomizado (Megatrial) com mais de 1000 pacientes 
Nível 3. Ensaio clínico randomizado com menos de 1000 pacientes 
Nível 4. Estudo coorte (não randomizado) 
Nível 5. Estudo caso-controle 
Nível 6. Relatos ou série de casos (sem grupo controle) 
Nível 7.Opinião de especialistas 
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RESULTADOS 

 

A estratégia de busca foi rodada no dia 21 de janeiro de 2012, localizando: 

1207 na PUBMED (MEDLINE), 43 publicações na base LILACS, 24 publicações na 

base SciELO e nenhum artigo na base EMBASE; totalizando 1274 artigos. 

A seleção por título gerou 159 e, posteriormente (pelos resumos) gerou 46 

publicações. 

 

Fluxograma 1: Seleção das publicações incluídas na pesquisa 

 

Observa-se que no processo de seleção foram retiradas 15 publicações em 

função do critério de exclusão, onde foram citadas com duplicidade nas bases 

LILACS, SciELO e/ou PUBMED, e os outros artigos foram excluídos por serem de 

autoria de psicólogos ou médicos, não incluindo na sua equipe multidisciplinar 

fonoaudiólogos, não compreenderam o período pesquisado (2000 a 2011) e/ou 

focarem-se exclusivamente na avaliação (e não referirem intervenções terapêuticas) 

dos TGD. 

As publicações selecionadas estão descritas abaixo, de maneira a 

caracterizar a amostra (Quadro 1): 
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Quadro 1: Caracterização das publicações selecionadas de acordo com título, 
autor(es), ano, periódico (nome, volume e número) 

Artigos/ Título Autor Ano Periódico Volume e 
Número 

1- Developing a diagnostic 
and intervention package for 
2- to 3-year-olds with autism: 
outcomes of the frameworks 
for communication approach 

Chandler S, Christie 
P, Newson E, 
Prevezer W 

2002 Autism Mar 6(1) 

2- Terapia de linguagem 
com crianças do espectro 
autístico: comparação entre 
dois modelos de 
atendimento 

Cardoso C, 
Fernandes FDM 

2003 Temas sobre 
desenvolvimento 

Jan/Fev 11(66) 

3- Uso de funções 
comunicativas interpessoais 
e não interpessoais em 
crianças do espectro 
autístico 

Cardoso C, 
Fernandes FDM 

2003 Pró-Fono  Set. a Dez. 15(3) 

4- Resultados de terapia 
fonoaudiológica com 
adolescentes com 
diagnóstico inserido no 
espectro autístico 

Fernandes FDM 2005 Pró-Fono  Jan. a Abr. 17(1) 

5- A comparison of intensive 
behavior analytic and 
eclectic treatments for young 
children with autism 

Howard JS, 
Sparkman CR, 
Green G, Stanislaw 
H 

2005 Research in 
Developmental 
Disabilities 

Jul a Aug;26(4) 

6- Intensive behavioral 
treatment for children with 
autism: four-year outcome 
and predictors 

Graupner TD, 
Sallows GO 

2005 Am J Ment Retard Nov. 110 (6) 

7- Relação entre os 
aspectos sócio cognitivos e 
perfil funcional da 
comunicação em um grupo 
de adolescentes do espectro 
autístico 

Cardoso C, 
Fernandes FDM 

2006 Pró-Fono  Jan. a Abr. 18(1) 

8- Long-term outcome of 
social skills intervention 
based on interactive LEGO 
play 

Legoff DB, Sherman 
M 

2006 Autism. Jul. 10(4) 

9- Focused stimulation for a 
child with autism spectrum 
disorder: a treatment study 

Grela BG, 
McLaughlin KS 

2006 J Autism Dev 
Disord. 

Ago. 36(6) 

10- Examining 
communication repairs of 2 
young children with autism 
spectrum disorder: the 
influence of the environment 

Meadan H, Halle J, 
Watkins RV, 
Chadsey JG  

2006 Am J Speech 
Lang Patho 

Feb;15(1) 

11- Teaching young 
nonverbal children with 
autism useful speech: a pilot 
study of the Denver Model 

Rogers SJ, Hayden 
D, Hepburn S, 
Charlifue-Smith R, 
Hall T, Hayes A  

2006 J Autism Dev 
Disord 

 Nov;36(8) 
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and PROMPT interventions 
12- Distúrbio de linguagem 
como parte de um transtorno 
global do desenvolvimento: 
descrição de um processo 
terapêutico fonoaudiológico 

Silva RA, Lopes-
Herrera SA, De Vitto 
LPM 

2007 Rev. Soc. Bras. 
Fonoaudiol 

Oct./Dec. 12 (4) 

13- Using case study 
methods to investigate the 
effects of interactive 
intervention for children with 
autism spectrum disorders 
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Observa-se que dos 62 autores referidos, destaca-se a produção de 

fonoaudiólogos brasileiros, a saber: Fernanda Dreux Fernandes Miranda (10) Carla 

Cardoso (05) e Jacy Perissinoto (04) e de fonoaudiólogos estrangeiros: Lynn K. 

Koegel (3), Robert L. Koegel (3), Coleen R. Sparkman (2) e Greg Pasco (2).  

Quanto aos países de origem dos estudos, os Estados Unidos (19 

publicações), teve um maior número de publicações, seguido pelo Brasil (18 

publicações), Austrália e Inglaterra (02 publicações cada) e Canadá, Inglaterra, 

Suíça, Holanda e Índia (com 01 publicação cada) (Gráfico 1). As pesquisas 

brasileiras foram significativamente desenvolvidas na Universidade de São Paulo 

(USP) e na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). E as internacionais pelo 

Early Years Diagnostic Centre/Nottingham, Reino Unido; Department of Speech-

Language Pathology/University of Toronto, Division of Speech and Hearing 

Sciences/ University of North Carolina at Chapel Hill, Department of Special 

Education, Vanderbilt University, Nashville, University of California, Santa Barbara. 

 
Gráfico 1: Distribuição das publicações por países de origem 

          

 

No total de periódicos referidos (20) destaca-se a produção da Revista J 

Autism Dev Disord. (09), seguida pela Revista Pró-Fono (09), Revista da Sociedade 

Brasileira de Fonoaudiologia (06) e Autism (04). É interessante observar, que 02 

periódicos dedicam-se exclusivamente ao tema TEA (Journal of Autistic and 

Develomental Disorders e a Autism), e os demais abordam temas diversos. Alguns 

periódicos são especificamente de Fonoaudiologia (Revista da Sociedade Brasileira 
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de Fonoaudiologia, Pró-Fono, CEFAC, Jornal da Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia e Journal of Speech, Language and Hearing Research,) (Gráfico 2).  

Gráfico 2: Distribuição das publicações por periódicos 

 

 

Quanto ao ano de publicação, pode-se observar a tendência de aumento 

gradativo de pesquisas no período estudado (Gráfico 3).  
 

 
Gráfico 3: Distribuição das publicações por ano (2000 a 2011) 
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Quanto aos descritores utilizados, observa-se que os mais frequentes foram 

os relacionados aos quadros clínicos que compõem o TGD e a Linguagem. A 

maioria dos descritores foram usados de forma pertinente ao conteúdo das 

publicações (Gráfico 4). 

 
Gráfico 4: Descritores citados nas publicações 

 

 

Quanto ao diagnóstico dos sujeitos estudados há predominância de 

estudos que não especificaram quais síndromes estavam tratando chamando assim 

de TGD, seguido do Autismo, seguido pela Síndrome de Asperger (SA) e raras 

referências aos Transtornos Invasivos do Desenvolvimento Sem Outra 

Especificação (TID-SOE) (Gráfico 5). 
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Gráfico 5:  Diagnóstico dos sujeitos pesquisados 

 

Quanto a casuística a faixa etária dos sujeitos variou de 1;10 anos a 17,0 

anos, com predominância do sexo masculino. Contudo, essas duas variáveis não 

são explicitadas em todos os artigos, o que impediu a descrição estatística das 

mesmas. O que é possível observar é que a maioria dos sujeitos pesquisados foram 

crianças, o que sugere a preocupação científica com a intervenção precoce.  
O período de intervenção fonoaudiológica variou de 02 dias a 48 meses, 

com predominância no intervalo de 06 a 12 meses, conforme (Gráfico 6) 

 

Gráfico 6: Tempo da intervenção fonoaudiológica 
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A análise dos graus de evidência nas publicações revela a forte tendência 

dos estudos de coorte (nível IV), seguido pelos estudos de caso (nível VI); o que 

reflete a escassez de estudos com graus de evidência consideradas fortes (Gráfico 

7). 

 
Gráfico 7: Caracterização dos níveis de evidências apontados nas publicações 

 

 

Quanto aos procedimentos de intervenção utilizados, estabeleceram-se as 

seguintes categorias “a posteriori”: 1. atendimentos fonoaudiológicos: diretos (em 

grupo ou individual), indiretos (com a família e/ou escola) e atendimentos mistos 

(direto e indireto); 2. atendimentos multidisciplinares: diretos, indiretos e mistos 

(direta e indireto). Segue-se análise quanti-qualitativa dos dados. 

 

 

INTERVENÇÕES FONOAUDIOLÓGICAS (n=29) 
 

Diretas (n= 21 publicações) 
 

O primeiro artigo referido a respeito de intervenções fonoaudiológicas diretas, 

pesquisa a respeito do melhor tipo de intervenção fonoaudiológica: a Ambulatorial 
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com atendimento individual ou as institucionais, em crianças e adolescentes com 

TGD. Ao utilizara teoria pragmática como terapia nos dois casos, as autoras 

chegaram à conclusão que os dois tratamentos são eficientes (CARDOSO, 

FERNANDES, 2003). 

As autoras do artigo referido acima, realizaram outra pesquisa semelhante a 

anterior, utilizando a teoria pragmática como base da sua pesquisa, comparando os 

tipos de atendimento Ambulatorial com os institucionalizados com o TGD, mas em 3 

situações diferente: Terapia Individual, em grupo e sem coordenação, no decorrer de 

1 ano. O resultado do estudo foi positivo para os dois tipos de atendimento 

(Ambulatorial e institucionalizado) e não foi possível fazer considerações sobre as 

situações pesquisadas (terapia individual, em grupo e sem coordenação) 

(CARDOSO, FERNANDES, 2003). 

Em outra pesquisa, crianças e adolescentes (4;0 a 9;0 anos), foram 

submetidos à avaliação sócio cognitiva antes e após intervenção (intervalo de 06 

meses) para comparação dos resultados. As crianças tiveram uma melhora mais 

significativa que os adolescentes e comprovou-se a importância de uma intervenção 

precoce nesses distúrbios (FERNANDES, 2005).  

Um estudo realizado nos Estados Unidos pesquisou se a terapia com o 

brinquedo Lego era eficiente para melhorar a comunicação e a interação social nos 

TGD ao longo de 3 anos. 60 pessoas receberam intervenção com o lego e 58 com 

Terapia Social. Os 2 grupos obtiveram melhoras significativas, mas o grupo com 

intervenção com o brinquedo lego obteve melhores resultados (LEGOFF, 

SHERMAN, 2006). 

Um estudo realizado na Austrália investigou os efeitos do Projeto Família 

Mais Forte, uma intervenção sócio pragmática, sobre a comunicação e habilidades 

simbólicas de crianças com idade entre 2 a 4 anos com Autismo. A terapia 

fonoaudiológica foi desenhada da seguinte maneira: 2 dias de Oficinas com os pais 

(onde responderam diversos questionários), 10 sessões individuais na casa do 

paciente (6 semanas). O resultado não obteve significância estatística, mas foi 

observado alterações em algum tipo de comunicação e comportamentos simbólicos 

(KEEN e cols, 2007). 

A pesquisa realizada no Brasil por Silva, Lopes-Herrera e De Vitto (2007), 

descreveu uma intervenção fonoaudiológica de um menino de 2 anos com Autismo, 
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durante 9 meses. Para avaliar os aspectos do desenvolvimento cognitivo foi utilizado 

o Protocolo de Observação Comportamental (PROC) e avaliação de linguagem em 

situações de interação espontânea e de atividades lúdicas. A proposta terapêutica 

teve o intuito de melhorar a atenção a estímulos auditivos e visuais, imitação de 

ações e vocalizações realizadas pela terapeuta, melhorar intenção comunicativa e 

troca de turnos do paciente. Foram utilizados os princípios da Análise Aplicada do 

Comportamento (ABA) na terapia fonoaudiológica. Essa pesquisa demonstrou a 

importância de um trabalho individual e precoce, visando à inserção social, atenção 

conjunta, troca de turnos interacionais e, consequentemente, aquisição da 

linguagem oral e compreensão do processo de comunicação. 

No que diz respeito também a intervenção fonoaudiólogica direta, propôs-se o 

aumento da extensão média dos enunciados (EME) por meio de estratégias que 

utilizavam habilidades comunicativas verbais (HCV), em três meninos de 12 anos ao 

longo de 8 meses. Os resultados demostraram que a utilização de HCV foi efetiva 

para promover o aumento da EME (LOPES-HERRERA, ALMEIDA, 2008). 

As autoras Fernandes e cols. (2008), tiveram como objetivo verificar a 

existência de diferenças observáveis a partir das características do perfil funcional 

da comunicação e do desempenho sócio-cognitivo de crianças e adolescentes com 

TGD, atendidos em três diferentes situações terapêuticas: atendimento em dupla x 

atendimento com a presença de suas mães x terapia individual. Todos os 

atendimentos foram realizados através da teoria pragmática, ao longo de 20 

sessões. Os resultados evidenciaram que o tipo de intervenção realizado em dupla 

obteve um avanço maior no perfil funcional da comunicação dos TGD.  

Também foi relatado um caso de um menino de 2;10 anos que apresentava 

características autísticas e sofreu privação de estímulos por negligência materna. 

Como proposta terapêutica, foi realizada atividades lúdicas, criando um ambiente de 

interação dos fonoaudiólogos com a criança, promovendo atividades na qual um 

deles necessitasse do outro para a realização da proposta. A terapia obteve 

resultados positivos, no que diz respeito a melhora no tempo de contato ocular com 

as terapeutas, aceitação do contato corporal e a demonstração de um maior 

interesse pelos objetos, ao permanecer mais tempo em determinadas atividades, 

iniciar as vocalizações indiferenciadas em momentos de prazer e diminuir os 
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movimentos repetitivos. Os autores relatam a importância da família neste processo  

(COELHO, IEMMA, LOPES-HERRERA, 2008). 

Koegel, Shirotova e Koegel, (2009), proporam uma terapia com pistas de 

orientação com crianças com Autismo. Nesse estudo foram tratadas 3 crianças em 

esquema ambulatorial ou com visita domiciliar, durante 8 meses. Os resultados 

indicaram que as pistas de orientação foram identificadas, e trouxeram benefícios na 

comunicação verbal. 

O trabalho das autoras Miilher e Fernandes (2009), realizado no Brasil, 

analisou a evolução dos aspectos funcionais e gramaticais em três momentos 

distintos: avaliação inicial, após 6 meses e após 12 meses de terapia, de 10 meninos 

com idade entre 2;7 e 11;2 anos. Apresentaram como proposta terapêutica a teoria 

pragmática. Esse estudo não apresentou diferença estatística quanto à evolução dos 

aspectos citados acima.  

O estudo de Farah, Perissinoto e Chiari (2009), também realizado no Brasil, 

teve como objetivo identificar e caracterizar as habilidades e o desenvolvimento da 

Atenção Compartilhada de crianças autistas, não verbais, pela observação de 

comportamentos comunicativos. Seguindo a tradição dialética, a pesquisa foi 

realizado com 5 meninos, entre 5;9 e 8;6 anos, com diagnóstico de Transtorno 

Autista. Foram realizados 4 meses de terapia fonoaudiológica. O resultado dessa 

proposta terapêutica foi positivo ao melhorar o olhar e a atenção compartilhada com 

a terapeuta.  

As autoras Cardoso e cols.  (2010), apresentaram em seu estudo uma 

proposta terapêutica sócio cognitiva, com o modelo da pragmática, onde 

participaram 16 crianças e adolescentes com idades entre 8,0 e 16,0 anos, de 

ambos os sexos, em 6 meses de terapia fonoaudiológica. Os resultados não 

apresentaram diferença estatística e demonstraram que as crianças autistas não 

têm um desenvolvimento simétrico e linear de socialização, linguagem e cognição. 

O estudo das autoras Fernandes e cols. (2010), verificou o uso da tecnologia 

de informática na terapia de linguagem com crianças do espectro autístico. Onde 23 

crianças de 3 a 12 anos foram submetidas a 10 sessões fonoaudiológicas com o uso 

de jogos de informática, brincando com diversos tipos de jogos, à sua escolha. O 

resultado não apresentou diferença estatística, mas as terapeutas observaram uma 
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melhora significativa na atenção, iniciativas de comunicação, contato ocular, 

interatividade, verbalizações, pedidos de informação e de ação. 

Misquiatti e Brito (2010), apresentaram um estudo de caso, de 2 irmãos do 

sexo masculino - 9 e 11 anos de idade - Autismo (Caso 1) e Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento (Caso 2). A teoria pragmática foi utilizada e apresentou resultados 

positivos ao longo de 4 anos de terapia fonoaudiológica. 

Russo e cols. (2010), avaliaram a eficácia do For Word Language (FWL) para 

o fortalecimento do processamento auditivo central de sons da fala em crianças com 

TGD. A intervenção foi realizada em 5 semanas. Os resultados indicaram que todos 

os seis participantes aumentaram as suas capacidades de imitação e generalização. 

O estudo brasileiro de Amato e cols. (2011), teve como objetivo desenvolver 3 

anos de processos de terapia de linguagem com 3 crianças. As terapias 

fonoaudiológicas tiveram base na pragmática e avaliaram comportamento, 

socialização, interesse, comunicação e linguagem ao longo de 3 anos. Todos os 

sujeitos progrediram nas categorias citadas acima.  

Outra pesquisa realizada no Brasil por Rodrigues, Tamanaha e Perissinoto 

(2011), analisou a atribuição de estados mentais no discurso de crianças 

pertencentes aos TGD e verificaram a modificação no vocabulário e extensão frasal 

dos mesmos, após período de terapia fonoaudiológica. Foi analisado o perfil 

funcional da comunicação, ao longo de 9 meses de terapia fonoaudiológica, obtendo 

um resultado positivo na sua intervenção.   

Thomke e Boser (2011), publicaram um trabalho realizado na suíça em 1977, 

de um menino de 6 anos com Autismo. A terapia de linguagem foi realizado por meio 

de condicionamento em um período de 2 anos e 3 meses e o terapeuta era o próprio 

pai da criança. O tratamento obteve sucesso, ao melhorar a sua capacidade de fala 

e sua independência.  

Os pesquisadores Cardon e Wilcox (2011), apresentaram como objetivo 

determinar se duas intervenções: a imitação recíproca e modelação em vídeo foram 

eficazes na promoção da aquisição de imitação em crianças com autismo. Essa 

pesquisa foi realizada com 6 meninos com TGD, ao longo de 2 meses. Os 

resultados indicaram que todos os seis participantes aumentaram as suas 

capacidades de imitação em vários graus em ambas as condições.  
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A pesquisa de Casenhiser, Shanker e Stieben (2011) avaliou qual a melhor 

intervenção: Terapia Individual x Terapia em Grupo. A pesquisa contou com a 

participação de 51 crianças com TID, com duração de 1 ano de intervenção 

fonoaudiológica. Os resultados sugeriram que as crianças com o tratamento 

individual obtiveram ganhos significativamente maiores em habilidades de interação 

social em comparação com o tratamento em grupo, mas não foram encontradas 

diferenças entre grupos na avaliação da linguagem padrão.  

Para finalizar as autoras, Misquiatti e Fernandes (2011) avaliaram qual tipo de 

sala (sala comum x sala com ambientação específica (sala NIC)) é mais eficiente 

para o tratamento de pacientes com TGD. A pesquisa foi realizada com 10 pacientes 

em 8 semanas. O resultado demonstrou que as duas salas foram igualmente 

eficientes. 

 

 

Indiretas (n=04) 
 

Com relação as intervenções fonoaudiológicas indiretas, os pesquisadores 

treinaram os pais de uma criança de 3 ½ anos de idade com Autismo, para 

proporcionar a estimulação focalizada, onde a criança dirige as atividades. Como 

proposta terapêutica foi selecionada uma habilidade de linguagem alvo para a 

criança identificar as ações realizadas por um personagem (O que é? X está 

fazendo?). Antes do tratamento, a criança podia identificar o personagem, mas não 

a ação. Após 6 semanas de tratamento, a criança já identificava com êxito, ao 

nomear as ações dos personagens em 80% do tempo. Os pais relataram que a 

criança também estava aplicando a nova habilidade em outros momentos que não 

tinham sido praticados, sendo possível a generalização (GRELA, McLAUGHLIN, 

2006). 

Uma pesquisa semelhante, realizada por Girolametto, Sussman e Weitzman 

(2007) no Canadá, partiu da ideia que as mães podiam ensinar a comunicação dos 

seus filhos com TGD. Este estudo contou com a participação de 3 crianças (Autismo 

e TGD-SOE) e suas mães. Na intervenção, os terapeutas ensinaram aos pais a 

seguirem o exemplo das crianças, ao promover a participação das mesmas nas 

rotinas e manter a linguagem no nível das crianças. Ao longo das 11 semanas de 



42 
 

tratamento houve aumento na capacidade de resposta e envolvimento das crianças 

nas interações sociais, seguindo o modelo de interação social. 

Neste tópico também é mencionada a pesquisa de Ganz e Flores (2009), 

realizada nos Estados Unidos. Eles propuseram um programa de linguagem de 

instrução direta, que tem como utilidade ensinar crianças TGD a falar nas escolas. O 

estudo envolveu três crianças de 10 a 11 anos com o autismo TID-SOE. Todas as 

três crianças tinham desenvolvimento da linguagem muito pobre. As mesmas 

receberam terapia de linguagem com um programa chamado de linguagem de 

instrução direta para a aprendizagem. As crianças participaram de sessões de 20 

minutos por dia, 5 dias por semana, durante cerca de 3 meses. Todos os sujeitos da 

pesquisa obtivem melhora com o programa. As crianças foram capazes de dizer 

palavras corretamente para identificar certos objetos. 

Para finalizar, Trembath e cols. (2009), realizaram na Austrália um estudo 

onde apresentaram a ideia de aula inclusiva, onde 6 crianças com o 

desenvolvimento típico, ajudaram os seus colegas com autismo a desenvolver 

habilidades comunicativas, através de uma terapia naturalista. Os resultados 

demonstraram que as crianças sem deficiência podiam atuar como agentes de 

intervenção em contextos inclusivos; incentivando e apoiando o desenvolvimento da 

comunicação de seus colegas com Autismo. Os aumentos iniciais de comunicação 

para todas as três crianças com Autismo ilustram a importância de fornecer suporte 

de comunicação que é relevante e eficaz em toda uma gama de atividades e 

parcerias de comunicação. 

Vale ressaltar que, todos os trabalhos que propuseram a intervenção indireta 

foram estudos internacionais.  

 
 

Mistas (n= 04) 
 

Agora, com relação as intervenções mistas, Chandler e cols. (2002), 

realizaram pesquisa com 10 crianças autistas com idades entre 1;10 a 2;09 anos, 

com o objetivo de desenvolver e avaliar um modelo de boas práticas que estabelece 

uma ligação explícita entre o diagnóstico e a intervenção. As crianças e os pais 

foram submetidos a uma intervenção baseada em visitas domiciliares, workshops e 
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informações escritas, onde os pais e os terapeutas realizaram uma intervenção em 

situações que ocorriam naturalmente. A proposta foi a terapia pragmática para 

melhorar a socialização e a comunicação das crianças autistas. Esta pesquisa foi 

desenvolvida em 18 meses, com intervenção diária e com ajuda de um 

fonoaudiólogo que realizava visitas domiciliares 1 vez por semana. Os resultados 

obtidos foram positivos, pois todas as crianças fizeram progressos substanciais na 

interação social e comunicação expressiva, incluindo a comunicação gestual e 

verbal.  

Cardoso e Fernandes (2006) realizaram uma pesquisa com o objetivo de 

verificar a evolução do perfil funcional da comunicação e do desempenho sócio 

cognitivo de adolescentes com diagnóstico psiquiátrico incluído no TGD, atendidos 

em instituição especializada, em três situações comunicativas diversas (criança em 

terapia de linguagem individual X criança em grupo com coordenador X criança em 

grupo sem coordenador), durante um período de 12 meses. Ao seguir a teoria 

pragmática, os resultados da pesquisa foram positivos, afirmando que existem 

diferenças entre os sujeitos nas três situações comunicativas, quanto ao 

desempenho sócio cognitivo e o perfil funcional da comunicação. 

As autoras Tamanaha, Perissinoto e Chiari (2008), avaliaram o processo 

evolutivo da criança autista em contexto de intervenção direta e indireta a partir das 

respostas das mães ao Autism Behavior Checklist. A terapia fonoaudiológica durou 

12 meses onde foi possível observar que a terapia direta é mais efetiva que a 

indireta, apesar das duas intervenções terem obtido uma boa evolução em crianças 

com SA e Autismo.  

As autoras, Tamanaha e Perissinoto (2011), pesquisaram qual a melhor 

intervenção direta e indireta, versos indireta. A pesquisa contou com 11 meninos 

com Autismo e SA em 48 sessões de terapia fonoaudiológica e o resultado mostrou 

que não foi possível obter diferença estatística, mas que as pesquisadoras 

observaram uma melhora significativa no grupo tratado com intervenção direta e 

indireta.  
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INTERVENÇÕES MULTIDISCIPLINARES (n= 16)  

 
Direta 
 

Com relação as intervenções multidisciplinares diretas, Meadan e cols. 
(2006), realizaram um estudo com o objetivo de examinar as estratégias de reparo 

de 2 crianças com TGD a partir de um ambiente, em vez de uma perspectiva de 

desenvolvimento. Para isso foram atendidas 2 crianças com até 3 anos de idade 

com um protocolo de roteiro que incluiu oportunidades para pedidos de reparação. 

As variáveis ambientais investigadas foram o tipo de atividade (por exemplo, quebra-

cabeça, formas, livro) e colapso (ou seja, pedido de resposta de esclarecimentos, 

falta de respostas e ignorar a pergunta). Como conclusão, esse estudo revelou que 

as duas crianças foram capazes de realizar os reparos da comunicação depois de 3 

meses de intervenção.  

Koegel, Vernon e Koegel (2009), verificaram se o intercâmbio social poderia 

ser usado como um reforço durante a terapia da fala. Para isso, participaram do 

estudo 3 crianças com Autismo, todas com 3 anos. O estudo teve a finalidade de 

analisar as diferenças de comportamento sociais nas crianças dentro de duas 

condições experimentais: Non-embedded Reinforcer Condition e Embedded 

Reinforcer Condition. Ambas as condições utilizavam um paradigma de tratamento 

Pivotal Response para criar e reforçar as oportunidades de linguagem. Na primeira 

condição, quando a criança mencionava algo que ela queria, o responsável dava 

para a criança e na segunda opção quando pedia algo desejado, o responsável 

realizava a ação com a criança. Como resultado percebeu-se que as sessões com a 

interações sociais resultaram em aumento dos níveis de engajamento social iniciada 

pela criança durante a comunicação não-verbal. 

A pesquisa de  Yoder e Lieberman (2010), comparou duas intervenções de 

comunicação social em crianças pequenas com Autismo, ao examinar a 

transferência de imagem e a utilização de troca para se comunicar. 36 crianças 

foram aleatoriamente atribuídas a uma de duas condições de tratamento: Picture 

Exchange Communication System (PECS) ou Responsive Education and 

Prelinguistic Milieu Teaching (RPMT). Como resultado, o tratamento com PECS 

obteve melhores respostas.  



45 
 

Agora, Watson, e cols. (2010), fizeram um estudo cujo o objetivo foi 

determinar as medidas de respostas comportamentais e fisiológicas durante o 

discurso dirigido a criança (DDC) e correlacionaram simultaneamente com as 

habilidades de comunicação em crianças com SA. As terapias duraram 12 meses e 

tiveram respostas comportamentais e fisiológicas do DDC, ao perceberem que estão 

significativamente relacionadas com as habilidades de comunicação simultâneas e a 

comunicação tardia das crianças dos TGD. Além disso, maior atividade vagal 

durante DDC prevê melhores resultados de comunicação. 

Ingersoll e Lalonde (2010), examinaram se a adição de treinamento imitação 

e gesto melhorariam a taxa global de uso da linguagem e, para isso 4 crianças com 

TEA, foram submetidas a terapias de 20 minutos, 3 vezes por semana durante 10 

semanas. Como resultado, 3 das 4 crianças apresentaram melhoras no seu uso de 

linguagem apropriada após o uso de imitação e gesto. 

Em outra pesquisa, Pasco e Tohill (2011), tiveram o intuito de prever o grau 

subsequente de progresso usando PECS, a partir da idade de desenvolvimento das 

crianças. Em um estudo retrospectivo com 23 crianças com TGD, foi possível 

concluir que a avaliação do nível de desenvolvimento de potenciais utilizadores 

PECS pode fornecer informações valiosas para os preditivos fala e linguagem de 

terapeutas e outros profissionais em relação ao grau de probabilidade de progresso 

e no estabelecimento de metas realistas e atingíveis. 

No estudo de Wan e cols.  (2011), buscou-se demonstrar a eficácia do 

programa Auditivo Motor-Formação Mapeamento (AMMT), que visa promover a 

produção de fala diretamente pela formação da associação entre sons e ações 

articulatórios usando entonação e atividades motoras bimanuais. O programa AMMT 

capitaliza as forças inerentes musicais de crianças com Autismo, e oferece 

atividades que eles intrinsecamente desfrutariam. Também envolve e 

potencialmente estimula, uma rede de regiões cerebrais que podem ser disfuncional 

no Autismo. Todas as sessões contavam com um tambor entre o terapeuta e a 

criança, cada sessão começava com uma "Canção Olá" e terminava com um 

"canção de despedida". O conjunto de 15 itens formados durante o tratamento 

consistia em objetos, ações e palavras ou frases sociais (por exemplo, "mamãe", 

"mais por favor") relevantes para as atividades da criança da vida diária. Ao utilizar 

imagens como pistas visuais, o terapeuta introduziu as palavras ou frases-alvo, 
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entoando (cantando) e simultaneamente, tocando os tambores. 6 crianças não 

verbais com Autismo, participaram da pesquisa. Antes do tratamento, as crianças 

não tinham palavras inteligíveis. Cada um deles recebeu 40 sessões individuais de 

AMMT 5 vezes por semana, durante um período de 8 semanas. O programa 

mostrou-se eficaz já que, após a terapia, todas as crianças apresentaram melhoras 

significativas na sua capacidade de articular palavras e frases, com a generalização 

a itens que não foram praticados durante as sessões de terapia. 

 

 

Indireta (n=8)  
 

Com relação a intervenção indireta, Sallows e Graupner (2005) realizaram um 

estudo com 24 crianças com autismo que foram aleatoriamente divididas em 2 

grupos: intensive behavioral treatment com 30 horas semanais ou para um grupo de 

parent-directed com 38 horas semanais. Depois de 4 anos de intervenção foi 

descoberto que um tratamento intensivo da análise aplicada do comportamento 

(ABA) é eficaz para crianças com Autismo, independente de ser gerida por pais ou 

clínicos e que 48% de todas as crianças mostraram uma aprendizagem rápida e aos 

7 anos frequentavam salas de aula do ensino regular. Como intervenção, foi 

proposto interações positivas, as atividades favoritas das crianças, partindo de um 

processo gradual de dificuldades para linguagem expressiva, começando com a 

imitação vocal, seguida de sons simples e progredindo gradualmente para as 

palavras. 

Liber, Frea e Symon (2008), realizam um estudo com o objetivo de perceber 

se o atraso de tempo pode ser eficaz no ensino de crianças com Autismo nos jogos 

sociais, incluindo iniciar e pedir ajuda. Para isso foram pesquisados 3 meninos com 

Autismo, entre 5 e 9 anos. Essa pesquisa foi realizada em uma escola, no local de 

jogos, como atividade lúdica foi proposta a montagem de um trem de madeira e os 

animais que poderiam ser colocados dentro do mesmo e a outra brincadeira lúdica 

era com animais de jardim zoológico de plástico e os blocos de madeira para criar 

um zoológico. O estudo constatou que esta intervenção foi capaz de ensinar os 

participantes da pesquisa a jogar com os amigos. Os meninos aprenderam a seguir 

uma sequência ensinada nas terapias e também fazer pedidos de jogo que não 
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eram da sequência (generalizar). As crianças também aprenderam a utilizar melhor 

sua imaginação e jogar. 

O trabalho de Oosterling e cols. (2010), avaliou se os treinamentos de pais 

para o tratamento de TGD eram eficientes. Com isso, 75 crianças foram 

aleatoriamente divididas em 2 grupos: Cuidados pela creche específica para 

tratamento com TGD, onde possuíam uma estrutura multiprofissional e algumas 

crianças foram para o grupo com treinamento dos pais. Depois de 1 ano de 

intervenção foi possível perceber que não obtiveram efeitos a intervenção do 

treinamento dos pais.  

A pesquisa de Karanth, Shaista e Srikanth.(2010), teve como objetivo 

estabelecer a eficácia da comunicação DEALL, em um programa de intervenção 

precoce indígena; no tratamento de crianças com TGD. 30 indivíduos foram 

submetidos a treinamentos com método ABA design, durante 8 meses. Como 

resultado houve um aumento estatisticamente significativo em todos os oito 

domínios de desenvolvimento e diminuição estatisticamente significativa nos 

sintomas comportamentais.  

Landa e cols. (2011), avaliaram o impacto de uma intervenção global visando 

comportamentos sociais em crianças com TGD. 50 crianças, de 21 a 33 meses, 

foram randomizadas para um dos dois tipos de intervenções: Interpersonal 

Synchrony ou Non-Interpersonal Synchrony. Os dois grupos receberam intervenções 

idênticas, porém um grupo recebeu um currículo suplementar social (Interpessonal 

Synchrony). As intervenções foram aplicadas 10 horas por semana em sala de aula 

e os pais eram responsáveis por realizar um treinamento em casa, com 1 hora e 30 

minutos por mês. As terapias com complemento social traziam como base imitação 

socialmente engajada, atenção conjunta, constituição de afeto e ensinar a partilhar. 

As técnicas envolviam atividades lúdicas. Como resultado o Interpessonal 

Synchrony obteve melhores respostas. 

A função da comunicação espontânea e preditores em crianças não verbais 

foi avaliada no estudo de Gordon e cols. (2011), realizado em sala de aula com o 

programa de PECS formação. No geral, o PECS apareceu para melhorar a 

comunicação espontânea das crianças, utilizando imagens, fala, ou uma 

combinação de ambos. O PECS aumentou à fala espontânea em crianças que já 

falavam no início da terapia. 
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Smith e cols. (2011), tiveram como propósito fornecer provas da eficácia da 

implementação do programa Nova Escotia early intensive behavior intervention (NS 

EIBI), para isso aplicaram o programa em 45 crianças durante 12 meses. Foram 

observadas evolução na linguagem expressiva e receptiva, respectivamente, para as 

crianças com um quoeficiente de inteligência (QI) de 50 ou mais na linha de base 

versus 6,1 e 8,4 meses para crianças com QI inferior a 50. Os problemas de 

comportamento diminuíram significativamente com o tratamento de 1 ano para 

ambos os grupos, mas os sintomas do Autismo diminuíram apenas para aqueles 

com um QI de 50 ou mais. 

 

 

Diretas e indiretas (n=2) 
 
Os autores Howard e cols. (2005), pesquisaram 3 diferentes intervenções em 

idade pré-escolar com o TGD, sendo realizada por uma equipe multiprofissional. Um 

grupo foi tratado com a intervenção intensive behavior analytic intervention, para 29 

crianças, em contextos múltiplos, incluindo a casa, escola e comunidade. O 

tratamento intensivo foi realizado entre 25 e 30 horas por semana para crianças 

menores de 3 anos de idade e 35 a 40 horas para crianças com mais de 3 anos de 

idade e não houve serviços adicionais, como trabalho de terapia de fala. O outro 

grupo foi tratado com Autism educational programming (AP), sendo que essas 

crianças estavam matriculadas em escolas públicas específicas para crianças com 

Autismo, sendo fornecidos de 25 a 30 horas semanais de intervenção, por um 

professor de educação especial e seus assessores e foram utilizados uma variedade 

de métodos concebidos, principalmente para crianças com TGD. Em seu 

treinamento utilizavam: Imagem Sistema de Comunicação de Câmbio, Terapia de 

Integração Sensorial e atividades desenhadas a partir do modelo TEACCH 

(Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped 

Children/ Tratamento e Educação de Crianças Autistas e com Perturbações da 

Comunicação), além disso, outras atividades comuns a programas pré-escolares 

para crianças em desenvolvimento (atividades de música) foram incorporadas na 

rotina do dia. Um ponto importante e que 7 das 16 crianças tratadas receberam 

terapia fonoaudiológica. Outro tratamento pesquisado foi o Generic educational 
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programming (GP), sendo inscritos na comunidade local em salas de educação 

especiais, identificada como intervenção precoce. Esses programas serviam 

crianças com uma variedade de deficiências e proporcionou uma média de 15 horas 

de intervenção por semana. Cada sala de aula foi composta por professores 

credenciados de educação especial e fonoaudiólogos que supervisionavam os 

assessores e as atividades deram ênfase na exposição à linguagem, atividades 

lúdicas e uma variedade de experiências sensoriais. 13 das 16 crianças nesse grupo 

também receberam sessões de Fonoaudiologia de 1 a 2 vezes por semana. Esse 

trabalho demonstrou a importância de uma intervenção precoce, com uma equipe 

multidisciplinar e apontou que todos os tratamentos tiveram eficácia, mas o melhor 

tratamento precoce foi o intensive behavior analytic intervention. 

Rogers e cols. (2006), publicaram um estudo que examinou 2 modelos de 

intervenção: Denver Model, que mescla intervenção comportamental e 

desenvolvimentista, sendo que nessa abordagem as crianças são ensinadas a 

atender adultos e responder a instruções simples (formação de linguagem 

receptiva); através da imitação possuem um manual do comportamento oral e vocal 

e a motivação é fornecida através da utilização de várias recompensas externas. Já 

o método PROMPT é uma abordagem de neuro desenvolvimento para a produção 

do discurso com distúrbios, que envolve um uso mais naturalista de aprender os 

princípios da teoria e a intervenção começa com um comportamento infantil iniciado 

em um contexto natural, a medida que o adulto utiliza técnicas de modelagem, 

segue a iniciação da criança com um modelo de solicitação ou de mais 

comportamento verbal sofisticado e consequente da produção da criança, 

fornecendo o objeto solicitado pelo filho na atividade, proporcionando assim um 

“reforço” natural. 10 crianças não verbais foram escolhidas aleatoriamente para cada 

grupo. Elas receberam 12 horas semanais de sessão fonoaudiológica e 1 hora de 

intervenção em casa diariamente com os pais durante 13 meses. Como resultado, 

não houve diferenças nas habilidades linguísticas adquiridas nos grupos de 

intervenção.  
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DISCUSSÃO 
 

A pergunta formulada neste estudo foi: “Quais os métodos fonoaudiológicos e 

multidisciplinares propostos na literatura da área para o atendimento de pacientes 

com TGD a no período de 2000 a 2011?”. E, nas 46 publicações selecionadas, 

constatou-se previsível diversidade de propostas em relação às variáveis 

analisadas. 

Os estudos envolveram mais pacientes do sexo masculino que do feminino, 

dados que corroboram a literatura. Klin (2006), afirma que os achados para o 

Autismo indicam a proporção de 04 meninos para 01 menina; e para a SA, 

respectivamente, de 09 para 01.  

Os sujeitos das pesquisas analisadas eram crianças ou adolescentes, com 

predominância das crianças, demonstrando uma preocupação com intervenção 

precoce.  

A esse respeito, Wetherby e cols. (2000) enfatizaram a importância das 

intervenções precoces na promoção do contato com o outro. Nessa direção, Koegel, 

Vernon e Koegel (2009), sublinharam que déficits interacionais podem manifestar-se 

precocemente pela diminuição dos níveis de contato ocular e afetividade restrita.  

A intervenção precoce mostrou-se mais eficiente em estudo realizado por 

Fernandes (2005), que afirma que as crianças tem mais facilidade que os 

adolescentes para adquirir as habilidades comunicativas. E o estudo longitudinal 

realizado por Graupner e Sallows 2005, demonstrou que 48% das crianças 

submetidas à intervenção precoce obtiveram melhor evolução, já que com 7 anos 

frequentavam escolas regulares. Esses resultados demonstram a importância de um 

diagnóstico e intervenção precoce em crianças com TGD.  

Quanto à duração do processo terapêutico, os resultados revelaram variação 

significativa, mas não foi encontrada nenhuma referência bibliográfica sobre o tema, 

embora reconheça-se a pertinência dessa variável considerando-se as diferentes 

características e grau de TGD.  

As publicações internacionais propõem, com maior frequência, as 

intervenções no ambiente escolar e também com a participação da família em 

relação às pesquisas brasileiras, mais focadas nos atendimentos individuais 

(consultório ou ambulatorial). Esse cenário, talvez, esteja associado às diferenças 

culturais, referidas por Roddam e Skeat (2010), como barreira para a realização de 
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revisões sistemáticas nas intervenções terapêuticas quanto aos problemas de 

linguagem em termos universais.  

As intervenções diretas, indiretas e diretas e indiretas foram à maneira de 

dividir os resultados deste estudo. Como demonstrou esta dissertação, intervenções 

com os pacientes e as famílias são mais eficazes que somente com o paciente ou 

somente com a família. Dado interessante é que estudos onde as famílias 

receberam intervenção fonoaudiológica e aplicaram nos seus filhos também tiveram 

bons resultados em relação à comunicação.  

Neste estudo foram incluídos 17 artigos que fonoaudiólogos fazem parte de 

uma equipe multiprofissional, todos internacionais, cultura que não acontece no 

Brasil. As parcerias foram realizadas com departamentos de psicologia e de 

educação especial.  

Quanto à natureza teórico-metodológica das intervenções, em revisão 

sistemática realizada por Paul (2008), que classificou as intervenções para melhorar 

a comunicação nos TGD de acordo com os períodos pré e pós-linguístico, 

destacaram-se aquelas focadas na aprendizagem na pragmática. Tais dados foram 

corroborados nesta pesquisa, especialmente na produção fonoaudiológica dos 

Estados Unidos e Brasil, com a pragmática. 

No primeiro caso, a aquisição de linguagem é um processo de aprendizagem 

por imitação que obedece as condições universais (maturação e funcionamento 

biológico, desenvolvimento psicológico e estimulação ambiental) e segue etapas 

graduais e sequenciais. Assim, a linguagem tem a função primordial de representar 

conhecimentos e a função secundaria de possibilitar a comunicação desses 

conhecimentos (PALLADINO, 2010).  

Quanto a vertente pragmática, nela se assentam as abordagens terapêuticas 

que valorizam a inclusão dos elementos verbais e não verbais e o contexto 

interacional; fatores que favorecem a emergência dos atos comunicativos, ou seja, 

que sublinham a dimensão social da linguagem (FERNANDES,1996). Wetherby e 

cols. (2000) defenderam a efetividade da abordagem pragmática, já que a aquisição 

da comunicação social é um dos grandes desafios para os sujeitos com TGD.  

Em menor proporção, alguns trabalhos fonoaudiológicos baseiam as 

intervenções na abordagem interacionista, na qual a linguagem constitui o sujeito a 
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partir de seus processos interacionais, pautados na dinâmica relacional criança/ 

adulto (PALLADINO, 2010).  

A revisão sistemática realizada por um grupo de pesquisadores da Agency for 

Healthcare Research and Quality (WARRE e cols., 2011), também apontou um alto 

índice de intervenções focadas na aprendizagem (em termos comportamentais e 

educacionais) e, em contrapartida, a ausência de estudos interacionistas. E, 

denunciam o baixo índice de evidência apresentado nos resultados dos estudos 

revisados que, por extensão, impossibilitam a avaliação da efetividade dos 

tratamentos realizados. 

A propósito, as publicações aqui analisadas também tenderam a níveis de 

evidências baixos. Alguns estudos internacionais chegaram ao nível III (estudos 

clínicos randomizados), mas a maioria eram estudos de coorte, sem grupo controle 

e estudos de caso.  

Nesse contexto, Marshall e cols. (2011), afirmam que muitos autores 

questionam a viabilidade da RS nos estudos sobre terapia da fala e da linguagem 

(TFL) a partir de dois argumentos: a reduzida quantidade de pesquisas disponíveis 

aliada a baixa qualidade das mesmas; na medida em que seus resultados não se 

baseiam em estudos clínicos randomizados e/ou com grupo controle.  

Nessa direção, é importante refletir que para realizar estudos com níveis de 

evidências altas é necessário um grande número de pacientes, o que é 

metodologicamente difícil no caso de patologias como os TGDs, já que o grupo 

apresenta uma heterogeneidade nas suas características, mesmo que incluídos no 

mesmo diagnóstico.  

Contudo, é importante destacar que a estratégia de busca - restrita ao campo 

da saúde - aqui utilizada excluiu publicações que propõem métodos terapêuticos 

baseados na interface entre fonoaudiologia e psicanálise (CUNHA, 1997); os quais, 

além do aspecto biológico, sublinham o funcionamento psíquico dos pacientes com 

distúrbios de linguagem (como nos casos de TGD).  

Assim, faz-se necessária a inclusão de dados relativos a publicações nessa 

vertente, as quais foram pesquisados manualmente nos periódicos brasileiros.  

Machado, Cunha e Palladino (2009), realizaram estudo demonstrando a 

coocorrência entre problemas de comunicação e alimentares - tomados como 
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problemas de oralidade na perspectiva psicanalítica – em um estudo de caso de 

uma criança com TGD.  

Gertel e Maia (2010) realizaram outro estudo de caso de uma criança com 

TGD, no qual a estratégia clínica propicionava um ambiente físico e emocional 

favorável ao desenvolvimento psíquico do paciente, ao levar em conta a 

singularidade da sua dinâmica familiar e social. 

Moro e Souza (2012), mostraram a importância da entrevista continuada com 

pais nas terapias fonoaudiológicas com crianças com TGD. Na interface com a 

psicanálise, as autoras investiram terapeuticamente na promoção do diálogo e das 

atividades lúdicas entre pais e filhos, ao possibilitar a escuta dos conflitos familiares 

vividos no cotidiano. 

Independente da abordagem terapêutica, muitos estudos incluíram como 

caminho, para melhorar a comunicação desses sujeitos, a brincadeira.  

A saber, Moro (2010), em sua dissertação explicitou a importância da 

brincadeira na terapia de crianças no TEA, em uma relação com a psicanálise. A 

autora coloca que o brincar é complexo e indispensável ao desenvolvimento infantil 

e abrange todos os níveis estruturais da vida de uma criança: as emoções, o 

intelecto, a cultura, aspectos físicos e comportamentais. Pensando na pratica 

fonoaudiológica, o brincar pode ser utilizado como recurso terapêutico, 

principalmente quando há mediação do adulto na atividade lúdica, proporcionando 

um dialogo entre eles. Sendo assim, a escolha de um brinquedo pode significar a 

escolha de um assunto que se deseja falar. 

As brincadeiras propostas nos estudos não compartilham da visão da autora 

citada acima. As autoras Freire, Pollonio (2008), explicam em seu artigo que existem 

diversos olhares sobre o brincar e o que permanece até hoje, nos artigos 

relacionados aos TGD é que a brincadeira se apresenta como um processo 

pedagógico. Nessa perspectiva, interessa ao fonoaudiólogo brincar para interagir 

com a criança e estimulá-la na obtenção de novas aquisições, haja vista que ele 

oferece sua linguagem como modelo, um meio estimulante para que a criança possa 

passar de um estágio primitivo de desenvolvimento a um mais complexos.  

Vale ressaltar que a dificuldade em localizar todos os estudos relevantes 

sobre determinado tema nas bases de dados é apontada por Roddam e Skeat 
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(2010) como uma barreira para a realização das revisões sistemáticas no campo 

fonoaudiológico, especialmente na área de linguagem.  

Essa dificuldade também é apontada por Marshall e cols. (2011), que 

argumentam que o fato dos descritores serem baseados no Medical Subject 

Headings (MeSH) - classificação restrita à área da saúde - naturalmente, exclui as 

pesquisas realizadas em áreas afins da Fonoaudiologia (como Educação e Ciências 

Humanas). Ainda segundo os autores, os descritores relacionados à Fonoaudiologia 

relacionam-se a outras áreas de pesquisa - dada as peculiaridades e abrangência 

da linguagem humana - mas são excluídos nas revisões. Disso, resulta a inclusão de 

algumas pesquisas irrelevantes e a exclusão de muitas das relevantes.  

Explicitando um pouco mais essas barreiras metodológicas relativas aos 

descritores, ressalta-se que, ao relatar os resultados de sua pesquisa, o pesquisador 

deve se preocupar não só com o conteúdo, mas também com os aspectos formais, a 

saber: formatação, normalização documentária e, sobretudo, com a escolha dos 

descritores; a fim de facilitar o acesso e a recuperação desses resultados nas 

diferentes bases de dados. Assim, um dos elementos principais para a visibilidade e 

recuperação dos artigos científicos em bases de dados, são os descritores ou 

palavras-chave, motivo pelo qual deve ser dada especial atenção a sua atribuição 

(BELLO, PIZZANI, HAYASHI, 2010). 

Contudo, isso não equivale a dizer que, os princípios que norteiam as RS 

sejam suficientes para abarcar a complexidade das manifestações singulares da 

linguagem humana; em condições patológicas (ou não). 
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CONCLUSÃO 
 

A partir dos resultados é possível concluir que existem diversas propostas 

para o tratamento fonoaudiológico do TGD; associadas à diversidade 

epistemológica, metodológica e cultural que caracteriza a abordagem do tema; 

nacional e internacionalmente.  

Assim, não se trata de estabelecer um critério comparativo de atribuição de 

valor para as diferentes propostas de tratamento fonoaudiológico desses pacientes. 

Mas, importa reconhecer que, na maioria das publicações analisadas, os 

pesquisadores referem evolução clínica positiva desses sujeitos; especialmente nas 

abordagens mistas (acolhimento do paciente e de sua família).  

Por sua vez, os baixos níveis de evidências das pesquisas analisadas é um 

dado preocupante; embora defensável, em função da natureza do fenômeno 

estudado: a linguagem humana nas suas inevitáveis peculiaridades individuais. 

Contudo, essa RS de literatura mostrou-se como método de estudo relevante 

para a Fonoaudiologia. Com este estudo, oferece-se uma contribuição para o campo 

fonoaudiológico: a atualização científica como um dos subsídios indispensáveis para 

a prática baseada em evidências. 
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ANEXOS 
 

Quadro 2: Intervenções propostas nas publicações selecionadas 

Autor  Objetivo Método  Conclusão 

1-Chandler S, Christie P, 
Newson E, Prevezer W. 
(2002) 

Desenvolver e avaliar um 
modelo de boas práticas 
que estabelece uma 
ligação explícita entre o 
diagnóstico e a 
intervenção, e assim dar 
aos pais uma razão clara 
para o programa 
específico de autismo 
ainda individualizado que 
eles estavam realizando. 

Delineamento: Estudo coorte  

Casuística: 10 crianças com 
Autismo. (1:10 - 2:09) 

Intervenção: Modelo da 
pragmática.  Baseada em 
visitas domiciliares, 
modelagem, oficinas e 
informações por escrito, com 
os pais como 'terapeutas' em 
situações que ocorrem 
naturalmente. 

 

Dentro de 18 meses todas 
as crianças fizeram um 
progresso substancial na 
interação social e 
comunicação expressiva, 
incluindo a comunicação 
gestual e verbal. 

2- Cardoso C, Fernandes 
FDM. (2003) 

Avaliar 2 modelos de 
intervenção 
fonoaudiológica com 
crianças do Espectro 
Autístico: institucional 
(multidisciplinar) e o 
atendimento ambulatorial 
(individual). 

Delineamento: Estudo de 
coorte 

Casuística: 20 crianças e 
adolescentes com TEA. (3 e 
15 anos). 

Intervenção: Modelo da 
pragmática.   

O modelo de atendimento 
em terapia de linguagem 
institucional ou 
ambulatorial, não 
apresenta diferenças 
significativas nos quadros 
de autismo infantil. 
Podemos considerar que a 
terapia fonoaudiológica 
oferece para estas 
crianças a possibilidade de 
um desempenho 
comunicativo mais eficaz, 
independente do modelo, 
multidisciplinar ou não, de 
atendimento oferecido. A 
terapia de linguagem 
mostrou-se efetiva, dentro 
do processo de 
desenvolvimento 
comunicativo destas 
crianças. 

3-Cardoso C, Fernandes 
FDM (2003) 

Verificar o desempenho e 
a evolução de crianças, 
com diagnóstico 
psiquiátrico incluído no 
espectro autístico, 
quanto ao uso de 
funções comunicativas 
interpessoais e não 
interpessoais e as 

Delineamento: Estudo de 
coorte. 

Casuística: 40 crianças e 
adolescente com TEA. 

Grupo 1: 11 anos 

Grupo 2: 6,2 meses 

Houve um aumento 
significativo no uso das 
Funções Interpessoais (FI) 
e diminuição do uso das 
não interpessoais (FNI) e 
houve uma evolução linear 
nos perfis comunicativos, 
em todos os grupos de 
sujeitos. (AU) 
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diferenças entre os 
modelos de atendimento. 

 

 

Grupo 3: 9,7 anos 

Intervenção: Teoria 
Pragmática.  

4- Fernandes FDM. 
(2005) 

Identificar as alterações, 
depois de um período de 
seis meses de terapia 
fonoaudiológica, em um 
grupo de adolescentes e 
compará-los com um 
grupo de crianças. 

Delineamento: Estudo de 
coorte 

Casuística: 12 Adolescente 
(12 e 17 anos) e 12 Crianças 
(4 e 9 anos ) com TEA. 

Intervenção: Teoria 
pragmática. 

Apenas uma das 10 áreas 
observadas apresentaram 
um avanço significativo 
para o grupo de 
adolescentes e 5 áreas 
apresentaram progresso 
para o grupo de crianças. 
Os resultados reforçam a 
importância da terapia 
fonoaudiológica para 
crianças autistas, sendo 
que mais progresso pode 
ser obtido nesta idade. 

5-Howard JS, Sparkman 
CR, Sparkman CR, 
Green G, Stanislaw H 
(2005) 

Comparar o efeito de três 
abordagens em crianças 
do TEA que estão em 
idade pré-escolares.  

Delineamento: Estudo de 
coorte 

Casuística: 61 crianças 
autismo ou TID-SOE. 
Intervenção: intensive 
behavior analytic 
intervention/ ecléticas 
intervenções/ educação 
especial.  

 

A intensive behavior 
analytic intervention foi a 
intervenção com melhores 
resultados, em relação aos 
outros 2 grupos.   

6- Graupner TD, Sallows 
GO (2005) 

Comparar 2 grupos de 
tratamento para crianças 
com Autismo.  

Delineamento: Estudo de 
coorte 

Casuística: 24 Crianças com 
Autismo.  

Intervenção: intensive 
behavioral treatment e um 
grupo de pais dirigido.  

Depois de combinar os 
grupos, verificou-se que 
48% de todas as crianças 
mostraram uma 
aprendizagem rápida, 
alcançando pontuações 
medias no pós-tratamento, 
e aos 7 anos, obtiveram 
sucesso nas salas de aula 
do ensino regular, 
resultado do tratamento foi 
previsto pela melhora na  
imitação de linguagem e 
capacidade de resposta 
social, independente do 
grupo que estivessem.  

7-Cardoso C, Fernandes 
FDM (2006) 

Verificar a evolução do 
perfil funcional da 
comunicação e do 
desempenho 
sociocognitivo de 
adolescentes com 
diagnóstico psiquiátrico 
incluído no espectro 

Delineamento: Estudo de 
coorte 

Casuística: 5 Adolescente 
com TEA (12-17 anos). 

Intervenção: Teoria 

Pode-se observar que 
esses adolescentes, com 
diagnóstico dentro do 
espectro autístico, 
parecem perceber as 
diferenças pertinentes a 
cada situação 
comunicativa e conseguem 
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autístico, atendidos em 
instituição especializada, 
em três situações 
comunicativas diversas, 
durante um período de 
12 meses e as relações 
entre essas variáveis nas 
mesmas situações, 
durante o mesmo 
período de tempo.  

pragmática.  se adequar as mesmas, 
tendo uma mudança no 
perfil funcional da 
comunicação. 

8-Legoff DB, Sherman M 
(2006) 

Avaliar se a terapia com 
lego com os TEA é 
eficaz. 

Delineamento: Estudo de 
coorte (retrospectivo) 

Casuística: 60 pessoas 
(Terapia de lego)/ 57 pessoa 
com tratamento com terapia 
lúdica sem o lego.  

Intervenção: Terapia com os 
blocos de lego.  

Embora ambos os grupos 
obtiveram ganhos 
significativos nos dois 
desfechos, os participantes 
LEGO melhoraram 
significativamente mais do 
que os sujeitos de 
comparação.  Os 
resultados são discutidos 
em termos de implicações 
para os métodos de 
intervenção de habilidades 
sociais de transtornos do 
espectro autístico. 

9-Grela BG, McLaughlin 
KS (2006) 

Avaliar a técnica de 
intervenção Estimulação 
focada em uma criança 
com TEA. 

Delineamento: Estudo de 
caso.  

Casuística: 1 menino (3 
anos) 

Intervenção: Estimulação 
focada  

No início do estudo, a 
criança não responder 
corretamente a qualquer 
das perguntas alvo. Na 
sequência da intervenção, 
a criança obteve ganhos 
significativos, mas pouca 
mudança em direção a 
uma meta de controle 
utilizado para 
comparação. Estes 
resultado nos fornecem 
suporte preliminar para a 
utilidade da estimulação 
focada como uma 
estratégia de intervenção 
em  crianças com TEA. 

10-Meadan H, Halle J, 
Watkins RV, Chadsey JG 
(2006) 

Examinar as estratégias 
de reparo de 2 crianças 
com transtorno do 
espectro do autismo a 
partir de um ambiente, 
em vez de uma 
perspectiva de 
desenvolvimento. 

Delineamento: Estudo de 
coorte. 

Casuística: 2 meninos (2,8 
meses e 3,3 meses) 

Intervenção: Estratégias de 
reparo.  

Os resultados deste estudo 
sugerem que as duas 
crianças com autismo e 
com linguagem expressiva 
limitada conseguiram 
discriminar entre as 
variáveis ambientais. Os 
participantes modificaram 
as suas reparações para 
corresponder às mudanças 
no meio ambiente. Os 
resultados deste estudo 
oferecem formas de 
melhorar a avaliação e 
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intervenção de 
comunicação precoce. 

11-Rogers SJ, Hayden D, 
Hepburn S, Charlifue-
Smith R; Hall T, Hayes A. 
(2006) 

Avaliar dois projetos 
modelos de intervenção: 
Modelo Denver (que 
mescla intervenção 
comportamental e 
desenvolvimentista), e 
PROMPT (uma 
abordagem neuro-
desenvolvimento de 
distúrbios de produção 
da fala). 

Delineamento: Estudo de 
coorte 

Casuística: 10 crianças não 
verbais (20-65 meses) 

Intervenção: Modelo Denver/ 
PROMPT 

Oito das 10 crianças 
usaram cinco ou mais  
palavras funcionais 
espontaneamente e 
falaram várias vezes. Não 
houve diferenças nas 
habilidades linguísticas 
adquiridas por grupo de 
intervenção. As crianças 
que apresentaram 
sintomas de autismo leves 
a moderados, obtiveram 
melhores qualificações na 
imitação  e na habilidades 
de atenção conjunta. 

12-Silva RA; Lopes-
Herrera SA; De Vitto 
LPM (2007) 

Descrever a intervenção 
fonoaudiológica de uma 
criança autista, tendo 
sido este trabalho 
realizado na Clínica de 
Fonoaudiologia da 
Faculdade de 
Odontologia de Bauru 
(FOB-USP).  

Delineamento: Estudo de 
caso 

Casuística: 1 criança Autista 
(24 meses) 

Intervenção: ABA 

Importância de um trabalho 
individual e precoce, 
visando a inserção social, 
atenção conjunta, troca de 
turnos interacionais e, 
consequentemente, 
aquisição da linguagem 
oral e compreensão do 
processo de comunicação. 

13-Girolametto 
L,Sussman F,Weitzman 
E (2007) 

O objetivo deste estudo 
de casos múltiplos foi 
descrever os resultados 
de três pais e filhos após 
a participação em um 
modelo social interativo 
de intervenção 
fonoaudiológica.  

Delineamento: Estudo de 
casos 

Casuística: 3 crianças com 
TEA e suas mães 

Intervenção: modelo social 
interativo 

Aumentos na capacidade 
de resposta das mães e 
envolvimento das crianças 
nas interações sociais são 
considerados como 
mecanismos teóricos do 
modelo de interação social 
de intervenção 
fonoaudiológica. Os 
resultados sugerem que 
mais estudos controlados 
sobre esta intervenção. 

14-Keen D, Rodger S, 
Doussin K, Braithwaite M 
(2007) 

Este estudo piloto 
investigou os efeitos do 
Projeto Família mais 
forte, uma intervenção 
sócio pragmática, sobre 
a comunicação e 
habilidades simbólicas de 
com 16 crianças com 
idade entre 2-4 anos com 
autismo. 

Delineamento: Estudo de 
coorte. 

Casuística: 16 Crianças (2-4 
anos). 

Intervenção: sócio 
pragmática 

Alterações em algum tipo 
de comunicação e 
comportamentos 
simbólicos ocorreram após 
a intervenção do Projeto 
Famílias mais fortes de 
acordo com o relatório pai. 

15-Lopes-Herrera SA, 
Almeida MA. (2008) 

Promover o aumento da 
extensão média dos 
enunciados (EME) 
produzidos por indivíduos 
com AAF e SA por meio 

Delineamento: Estudos de 
caso. 

Casuística: 3 Crianças com 
S.A (12 anos) 

Os resultados 
demostraram que a 
utilização de HCV foi 
efetiva para promover o 
aumento da EME. Ficam 
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de estratégias que 
utilizavam habilidades 
comunicativas verbais 
(HCV). 

Intervenção: Social sugestões para outras 
pesquisas que investiguem 
a manutenção dos 
resultados obtidos em 
outros ambientes e em 
interação com vários 
interlocutores. 

16- Tamanaha AC, 
Perissinoto J, Chiari BM 
(2008) 

Avaliar o processo 
evolutivo da criança 
autista em contexto de 
intervenção direta e 
indireta a partir das 
respostas das mães ao 
Autism Behavior 
Checklist. 

Delineamento: Estudo de 
coorte. 

Casuística: 11 mães 
(Crianças com Autismo e 
S.A). 

Intervenção: Interacionismo  

Em ambos os grupos as 
mães observaram 
mudanças de 
comportamentos. A 
tendência de escores 
melhores do GT deveu-se, 
provavelmente a eficácia 
da intervenção direta e não 
à falta de atenção dos pais 
do GO em reconhecer 
diferenças 
comportamentais em suas 
crianças. 

17-Fernandes FDM, 
Sassi FC, Amato ACLH, 
Sousa-Morato PF (2008) 

Verificar a existência de 
diferenças observáveis a 
partir das características 
do perfil funcional da 
comunicação e do 
desempenho sócio-
cognitivo de crianças e 
adolescentes do espectro 
autístico, atendidos em 
três diferentes situações 
terapêuticas, tanto no 
que diz respeito a um 
período experimental 
pré-determinado de 
intervenção, quanto na 
manutenção dos 
resultados obtidos após 
um igual período de 
tempo de atendimento 
fonoaudiológico regular.  

Delineamento: Estudo de 
coorte. 

Casuística:  

Grupo A: 10 participantes 
(media de idade 9,6), B: 9 
participantes (7:11), C: 17 
participantes ( 9,6). 

Intervenção: Teoria 
pragmática  

Adequação de 
procedimentos de 
determinação do perfil 
individual de habilidades e 
inabilidades de cada 
sujeito como 
fundamentação para 
definições a respeito do 
modelo de intervenção 
adotado. 

18-Coelho ACC; Iemma 
EP, Lopes-Herrera SA 
(2008) 

Relatar o caso de uma 
criança que apresenta 
características autísticas 
e sofreu privação de 
estímulos por negligência 
materna. 

Delineamento: Estudo de 
caso 

Casuística: 1 criança Autista 
e com restrição alimentar (2 
anos e 10 meses) 

Intervenção: Brincadeiras 
lúdicas  

É necessário atendimento 
multidisciplinar e é 
obrigação do 
fonoaudiólogo não 
somente atuar em 
questões referentes à 
comunicação, mas intervir 
mais amplamente, tendo 
por objetivo o 
desenvolvimento global da 
criança. 

19- Liber DB, Frea WD, 
Symon JBG (2008) 

Perceber se o atraso de 
tempo pode ser eficaz no 
ensino de crianças com 

Delineamento: Estudo de 
caso 

Casuística: três meninos 

Os resultados indicaram 
um ganho adicional de um 
aumento na brincadeira 
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autismo nos jogos 
sociais, incluindo iniciar e 
pedir ajuda. 

com autismo (5-9 anos) 

Intervenção: Atraso de 
tempo.  

por um dos 
participantes. Dois também 
demonstrou uma 
generalização das 
habilidades aprendidas 
através do procedimento 
de atraso de tempo. 

20- Ganz JB, Flores MM 
(2009) 

Investigou os efeitos de 
uma instrução direta (ID) 
programa de linguagem 
implementada com 
alunos do ensino 
fundamental com TEA. 

Delineamento: Estudo de 
caso  

Casuística: 2 menino (10 e 
11 anos) 

Intervenção: Instrução direta.  

A relação funcional entre 
ID e as habilidades de 
linguagem oral foi 
demonstrado através da 
replicação de aumento de 
habilidade ao longo de três 
mudanças de critério e por 
três alunos.  

21- Trembath D, 
Balandin S, Togher L, 
Stancliffe RJ (2009) 

Avaliar a eficácia de duas 
intervenções de 
comunicação para a 
idade pré-escolar em 
crianças com autismo. 

Delineamento: Estudo de 
coorte. 

Casuística: 6 Crianças (3 
com autismo e 3 com 
desenvolvimento típico)(3-5 
anos)  

Intervenção: brincadeiras 
lúdicas.  

Os resultados demonstram 
que as crianças sem 
deficiência podem atuar 
como agentes de 
intervenção em contextos 
inclusivos; incentivando e 
apoiando o 
desenvolvimento da 
comunicação de seus 
colegas com autismo. Os 
aumentos iniciais de 
comunicação para todas 
as três crianças com 
autismo ilustrar a 
importância de fornecer 
suporte de comunicação 
que é relevante e eficaz 
em toda uma gama de 
atividades e parceiros de 
comunicação. 

22- Koegel RL, Shirotova 
L, Koegel LK. (2009) 

Avaliar se apresentando 
pistas de orientação, 
antes de apresentar os 
modelos verbais, 
resultaria na produção de 
palavras expressivas 
verbais em crianças não-
verbais com autismo que 
tinha um histórico de não 
responder. 

Delineamento: Estudo de 
caso. 

Casuística: 3 crianças - 
Autismo 

Intervenção: Pistas de 
orientação 

Os resultados indicam que 
as pistas de orientação 
foram identificadas, e as 
pistas trouxeram 
benefícios na comunicação 
verbal. 

23-Miilher LP, 
Fernandes, FDM. (2009) 

 

Analisar a evolução dos 
aspectos funcionais e 
gramaticais em três 
momentos distintos: 
avaliação inicial, após 
seis meses de terapia e 
após doze meses de 
terapia. 

Delineamento: Estudo de 
coorte. 

Casuística: 10 crianças (2-11 
anos) 

Intervenção: Pragmática  

Há relação entre o 
desempenho gramatical e 
pragmático. 
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24-Farah LSD, 
Perissinoto J, Chiari BM 

 

Identificar e caracterizar 
as habilidades e o 
desenvolvimento da 
Atenção Compartilhada 
de crianças autistas, não-
verbais, pela observação 
de comportamentos 
comunicativos.  

Delineamento: Estudo de 
coorte.  

Casuística: 5 crianças (5-8 
anos) 

Intervenção: Atenção 
compartilhada 

O olhar é um importante 
patamar para o 
desenvolvimento dos 
outros comportamentos em 
direção à Atenção 
Compartilhada. A interação 
adulto-criança favorece o 
surgimento de 
comportamentos 
comunicativos e o 
compartilhar. A terapia 
fonoaudiológica focada nas 
habilidades de Atenção 
Compartilhada parece 
contribuir positivamente 
para o desenvolvimento da 
comunicação das crianças 

25-Koegel RL, Vernon 
TW, Koegel LK (2009) 

Avaliar se a incorporação 
de interações sociais em 
reforços, entregues 
durante a intervenção da 
linguagem, levaria ao 
aumento dos níveis de 
criança iniciadas 
comportamentos sociais. 

Delineamento: Estudos de 
caso 

Casuística: 3 crianças com 
Autismo (idades 03:02, 
03:03 e 03:05) 

Intervenção: Interações 
sociais 

Os resultados indicaram 
que a incorporação de 
interações sociais resultou 
no aumento de 
engajamento social da 
criança. 

26-Cardoso C, Sousa-
Morato PF, Andrade S, 
Fernandes FD (2010) 

Para avaliar a eficácia do 
Protocolo de Adaptação 
Sócio-Comunicativa em 
dois grupos de crianças e 
adolescentes com 
transtornos do espectro 
autístico e verificar a 
relação entre o referido 
protocolo e do perfil 
sócio-cognitiva. 

Delineamento: Estudo de 
coorte. 

Casuística: 16 crianças e 
adolescentes (8,0 e 16,0 
anos), com TEA. 

Intervenção: Pragmática.  

Esta pesquisa mostra que 
as crianças autistas não 
têm um desenvolvimento 
simétrico e linear de 
socialização, linguagem e 
cognição. 

27-Fenandes FDC, 
Santos THF, Amato 
CALH, Molini-Avejonas 
DR (2010) 

Avaliar se o uso da 
tecnologia de informática 
na terapia de linguagem 
com crianças do espectro 
autístico.  

Delineamento: Estudo de 
coorte. 

Casuística: 23 crianças (3 e 
12 anos) 

Intervenção: Pragmática  

Não foi possível realizar 
comparações ou 
associações mais 
controladas, pois os 
grupos estudados foram 
muito heterogêneos, o que 
dificulta conclusões mais 
consistentes. Ficou 
evidente que os sujeitos 
apresentaram reações 
diferentes à proposta de 
utilização dos recursos de 
informática durante a 
terapia fonoaudiológica. 

28-Misquiatti ARN, Brito 
MC (2010) 

Descrever o processo de 
intervenção 
fonoaudiológica de dois 
irmãos com transtornos 
invasivos do 

Delineamento: Estudo de 
caso 

Casuística: 2 crianças com 

Eficiência da terapia 
pragmática e a importância 
da documentação no 
processo terapêutico. 
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desenvolvimento, por 
meio de um estudo 
longitudinal de caso 
clínico. 

 

Autismo e TID 

Intervenção: Pragmática 

29-Watson LW, Baranek 
GT, Roberts JE, David 
FJ, Perryman TY (2010) 

Determinar à medida que 
as respostas 
comportamentais e 
fisiológicas acontecem 
durante o discurso 
dirigido criança (DDC), 
correlacionando 
simultaneamente e  com 
habilidades de 
comunicação em 
crianças com transtornos 
do espectro autista 
(TEA). 

Delineamento: Estudo de 
coorte. 

Casuística: 22 meninos com 
Síndrome de Asperger 
(idade média: 35 meses). 

Intervenção:DDC 

Respostas 
comportamentais e 
fisiológicas nos DDC estão 
significativamente 
relacionadas com as 
habilidades de 
comunicação simultâneas 
e crianças com TEA. Além 
disso, maior atividade 
vagal durante DDC prevê 
melhores resultados de 
comunicação após 12 
meses. Mais pesquisas 
são necessárias para 
compreender melhor os 
mecanismos fisiológicos 
subjacentes variáveis 
respostas para o DDC 
entre as crianças com 
TEA. 

30-Russo NM, Hornickel 
J, Nicol T, Zecker S, 
Kraus N. (2010) 

Avaliar a eficácia do For 
Word Language (FFW) 
para o fortalecimento do 
processamento auditivo 
central de sons da fala 
apresentada em 
condições de ruído de 
fundo e em  crianças 
com TEA. 

Delineamento: Estudo de 
coorte. 

Casuística: 5 meninos com 
TEA ( media: 9,4 anos) 

Intervenção: FFW 

Este estudo mostra a 
evidência inicial da eficácia 
do treinamento auditivo 
dirigido para a melhoria do 
processamento auditivo 
em uma população de 
crianças com TEA. As 
mudanças biológicas, 
identificadas no estudo 
foram acompanhadas por 
uma progressão 
consistente e bem-
sucedida através da 
formação FFW. Apesar de 
uma correlação entre dias 
de treinamento e melhorias 
neurais não foi identificado, 
o uso prolongado de FFW 
ou teste longitudinal pode 
revelar mudanças mais 
acentuadas em função do 
tronco cerebral e melhora 
também o comportamento 
após um período de 
atraso. 

31-Yoder PJ, Lieberman 
RG (2010) 

Comparar duas 
intervenções em 
comunicação social em 
crianças pequenas com 

Delineamento: Ensaio clínico 
Randomizado 

Casuística: 36 crianças  

Estes resultados foram 
interpretados como suporte 
para a hipótese de que o 
currículo PECS pode 
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autismo examinados o 
uso de troca de imagem 
para se comunicar.  

Intervenção: Responsive 
Education and Prelinguistic 

Milieu Teaching (RPMT) e  
PECS. 

conseguir ensinar um meio 
generalizado de mostrar 
atenção coordenada para 
objeto e pessoa sem a 
necessidade de contato 
visual para crianças com 
TEA. 

32-Oosterling I, Visser J, 
Swinkels S, Rommelse 
N, Donders R, 
Woudenberg T, Roos S, 
Buitelaar J, Van der 
Gaag RJ (2010) 

Avaliar o efeito de um 
ano de um programa de 
treinamento de pais em 
um estudo randomizado. 

Delineamento: Ensaio 
Clínico randomizado 

Casuística: 65 Autistas e 10 
PDD-NOS (idade média de 
34,4 meses). 

Intervenção: Treinamento 
para os pais.  

Não foi possível perceber 
efeito de intervenção 
significativa, não foi 
encontrada para qualquer 
um dos grupos melhoras 
primária (linguagem), ou 
secundário (melhora 
clínica global), ou de 
mediação (engajamento da 
criança, precursores 
iniciais de comunicação 
social, ou habilidades 
parentais) variáveis de 
resultado, sugerindo que o 
"treinamento dos pais ' não 
foi de valor adicional aos 
mais cuidados gerais como 
de costume. 

33-Ingersoll B, Lalonde K 
(2010) 

Examinar se a adição de 
treinamento de imitação 
de gesto melhora a taxa 
global de uso da 
linguagem. 

Delineamento: estudo de 
coorte (retrospectivo).  

Casuística: 23 não-verbais 
com TEA (5 a 6 anos). 

Intervenção: Imitação de 
gestos 

Estes resultados sugerem 
que a adição de 
treinamento de imitação de 
gesto pode levar a maiores 
ganhos na taxa de uso da 
linguagem do que a 
imitação de objeto sozinho. 
Implicações para o 
desenvolvimento da 
linguagem e intervenção 
precoce são discutidas. 

34-Karanth P, Shaista S, 
Srikanth N (2010) 

Estabelecer a eficácia da 
comunicação DEALL, um 
programa de intervenção 
precoce indígena; no 
tratamento de crianças 
com transtornos do 
espectro do autismo. 

Delineamento: Estudo de 
coorte  

Casuística: 30 indivíduos 
diagnosticados com TEA 

Intervenção: Comunicação 
DEALL. 

Aumento estatisticamente 
significativo dos domínios 
mentais e diminuição 
estatisticamente 
significativa nos sintomas 
comportamentais. 

35-Smith IM, Koegel RL, 
Koegel LK, Openden DA, 
Fossum KL, Bryson SE 
(2010) 

Comparar 2 tipos de 
intervenção:  The Nova 
Scotia early intensive 
behavior intervention 
model -NS EIBI (Bryson 
et al., 2007) e Pivotal 
Response Treatment - 
PRT (R. Koegel & 
Koegel, 2006) 

Delineamento: Estudo de 
coorte. 

Casuística: 45 crianças 
(Media: 5,5 anos) 

Intervenção: The Nova 
Scotia early intensive 
behavior intervention model -
NS EIBI (Bryson et al., 2007) 
e Pivotal Response 

Problemas de 
comportamento diminuíram 
significativamente durante 
o tratamento de 1 ano para 
ambos os grupos, mas os 
sintomas do autismo 
diminuiu apenas para 
aqueles com um QI de 50 
ou mais. 
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 Treatment - PRT (R. Koegel 
& Koegel, 2006) 

36-Misquiatti ARN, 
Fernandes FDM (2011) 

 

 

 Analisar o perfil 
funcional da 
comunicação de crianças 
e adolescentes com 
distúrbios do espectro 
autístico em dois 
ambientes de terapia de 
linguagem, que se 
diferenciam quanto ao 
aspecto físico. 

Delineamento: Estudo de 
coorte. 

Casuística: 10 Crianças com 
TEA (4 e 13 anos) 

Intervenção: sala comum e 
sala com ambientação 
específica (sala NIC).  

Pragmática  

O contexto físico aqui 
estudado não influenciou 
significativamente no perfil 
funcional da comunicação 
de indivíduos do espectro 
autístico, ainda que se 
tenha verificado tendências 
individuais apresentando 
melhor desempenho em 
uma sala ou em outra. 

37-Amato CALH, Molini-
Avejonas DR, Santos 
THF, Pimentel ACL, 
Valino VC, Fernandes 
FDM (2011) 

Descrever três anos de 
processos de terapia de 
linguagem de três 
crianças com 
diagnósticos incluídos no 
espectro do autismo com 
diferentes características 
de desenvolvimento e 
diferentes respostas ao 
processo terapêutico.  

Delineamento: Estudo de 
caso.  

Casuística:3 crianças (4-8 
anos) 

Intervenção: Pragmática 

O registro sistemático 
desses processos 
terapêuticos é fundamental 
para que experiências 
individuais possam ser 
analisadas de forma 
significativa para contribuir 
para a prática baseada em 
evidência. 

38-Rodrigues LCCB, 
Tamanaha AC, 
Perissinoto J (2011) 

 

Analisar a atribuição de 
estados mentais no 
discurso de crianças 
pertencentes aos 
Distúrbios do Espectro 
Autístico e verificar a 
modificação no 
vocabulário e extensão 
frasal desses, após 
período de terapia 
fonoaudiológica.  

Delineamento: Estudo de 
coorte. 

Casuística: 10 crianças com 
DEA (5-11 anos). 

Intervenção: Habilidades da 
teoria da mente. 

Para o presente estudo, 
não foram encontradas 
diferenças quanto ao 
aumento de vocabulário 
relativo a estados mentais, 
no discurso das crianças 
pertencentes aos 
Distúrbios do Espectro 
Autístico na comparação 
dos dois grupos (síndrome 
de Asperger e autismo 
infantil) 

39-Tamanaha AC, 
Perissinoto J (2011) 

 

Analisar e comparar a 
extensão e a velocidade 
do processo evolutivo de 
crianças com Distúrbios 
do Espectro Autístico 
assistidas em 
intervenção terapêutica 
fonoaudiológica direta e 
indireta em detrimento à 
indireta. 

Delineamento: Estudo de 
coorte. 

Casuística: 11 meninos com 
Autismo e S.A (4-10anos) 

Intervenção: direta e indireta 
em detrimento à indireta. 

Embora tenhamos 
identificado padrão 
evolutivo em ambos os 
grupos, tanto sob a 
perspectiva das mães 
quanto dos profissionais, 
concluímos que a 
associação de ações 
diretas e indiretas é 
fundamental no processo 
terapêutico 
fonoaudiológico de 
crianças com Distúrbios do 
Espectro Autístico. 

40-Cardon TA, Wilcox MJ 
(2011) 

Determinar qual das 
duas intervenções, a 
formação imitação 
recíproca e modelação 
em vídeo foram eficazes 

Delineamento: Estudo de 
coorte. 

Casuística: 6 meninos com 

Os resultados indicaram 
que todos os seis 
participantes aumentaram 
as suas capacidades de 
imitação em vários graus 
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na promoção da 
aquisição de imitação em 
crianças com autismo. 

Autismo (20  E 48 meses). 

Intervenção: formação 
imitação recíproca e 
modelação em vídeo 

em ambas as condições, e 
a imitação é mantido e 
generalizado ao longo do 
tratamento. 

41-Thomke H, Boser K 
(2011) 

Descrever um caso que 
aconteceu na década de 
60-70 na suíça e foi 
traduzido para o inglês. 

Delineamento: Estudo de 
caso.  

Casuística: Menino (6 anos) 
com Autismo 

Intervenção: 
Condicionamento operante  

Heiner ganhou linguagem 
funcional e foi mantido 
após o seu treinamento. 
Apesar de Heiner ter 
competências linguísticas 
receptiva e expressiva, 
mantiveram-se limitado e 
nunca aprendeu a ler ou 
escrever, sua capacidade 
de falar permitiu  ele a ser 
mais independente do que 
ele poderia ter sido caso 
contrário, e sua linguagem 
receptiva desenvolvido 
para o ponto que ele tem 
sido capaz de ouvir o 
gravadas de histórias. 

42-Casenhiser DM, 
Shanker SG, Stieben J 
(2011) 

 

Avaliar uma abordagem 
social de comunicação 
baseado em melhorar as 
habilidades de interação 
social de crianças com 
transtorno do espectro do 
autismo. 

Delineamento: Ensaio clínico 
Randomizado.  

Casuística: 51 crianças (2 
anos 0 meses a 4 anos 11 
meses). 

Intervenção: abordagem 
social de comunicação 

Iniciação da atenção 
conjunta, o envolvimento e 
a gravidade de atraso de 
linguagem foram 
encontrados para ser 
significativamente 
associada com melhora 
das competências 
linguísticas em crianças 
com autismo. Habilidades 
Finalmente cuidador alvo 
da intervenção foram 
encontrados para ser 
significativamente 
associada com as 
alterações nas habilidades 
de interação das crianças  

43-Pasco G, Tohill C 
(2011) 

Explorar a utilidade de 
usar a idade de 
desenvolvimento das 
crianças para prever o 
grau subsequente de 
progresso no PECS 

Delineamento: estudo de 
coorte (Retrospectivo)  

Casuística: 23 não verbais (5 
- 6 anos), crianças com 
transtorno do espectro do 
autismo. 

Intervenção: PECS 

Todas as 16 crianças que 
tinham dominado PECS 
fase III tiveram escores 
total idade de 
desenvolvimento de 16 
meses ou acima, enquanto 
seis das sete crianças que 
não haviam progredido 
além de fase III marcou 
menos de 16 meses - a 
outra criança tiveram  uma 
pontuação de 16 meses. 

44-Landa RJ, Holman 
KC, O'Neill AH, Stuart EA 
(2011) 

Examinar os efeitos de 
um ingrediente ativo na 
intervenção visando o 
desenvolvimento social 

Delineamento: Ensaio clinico 
Randomizado 

Casuística: 48 crianças com 

Este é o primeiro ensaio 
clínico randomizado 
envolvendo crianças com 
TEA para identificar um 
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de crianças com autismo. TEA (21 a 33) 

Intervenção: Interpersonal 
Synchrony ou  Non-
Interpersonal Synchrony 

ingrediente ativo para 
aumentar a imitação 
socialmente 
engajada. Adicionar 
engajamentos sociais a 
intervenção apresentam 
melhora em curto prazo, 
sem nenhum custo 
adicional para a 
intervenção. A linguagem, 
sociais e cognitivas ganhos 
em nossos participantes 
fornecem evidências de 
plasticidade dos sistemas 
de desenvolvimento em 
crianças com TEA. 

45-Gordon K, Pasco G, 
McElduff F, Wade A, 
Howlin P, Charman T. 
(2011) 

Analisa a forma e a 
função de comunicação 
espontânea em Autistas.  

Delineamento: ensaio clínico 
randomizado. 

Casuística: 84 Crianças (4-
10 anos) 

Intervenção: PECS 

Pecs melhorou o aumentar 
espontânea de 
comunicação das crianças, 
utilizando imagens, voz, ou 
uma combinação de 
ambos. Alguns efeitos do 
treinamento foram 
moderados por fatores 
basais. Por exemplo, 
PECS parece ter 
aumentado a fala 
espontânea em crianças 
que poderiam falar um 
pouco no início. 

46-Wan CY, Bazen L, 
Baars R, Libenson A, 
Zipse L, Zuk J, Norton A, 
Schlaug G (2011) 

O objetivo do presente 
estudo é determinar a 
eficácia inicial de 
Auditory-motor 
mapping training (AMMT) 
em facilitar saída de fala 
não-verbal crianças com 
TEA. 

Delineamento: Estudo de 
coorte. 

Casuística: Seis crianças 
não-verbal com autismo (5-9 
anos) 

Intervenção: AMMT 

Em resumo, o 
desenvolvimento da fala 
precoce está associado 
com melhores resultados 
em crianças com autismo.  
Atualmente, intervenções 
disponíveis que, 
especificamente 
destinadas a promover a 
produção de fala em 
crianças não-verbal com 
autismo são extremamente 
limitados. Novas 
abordagens, como AMMT 
podem facilitar este passo 
crítico no desenvolvimento 
da linguagem. estudos 
iniciais sobre eficácia, tais 
como o relatado aqui 
fornecem "prova de 
conceito", e um 
fundamento empírico para 
futuros ensaios clínicos 
randomizados. 
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