
Elementos Psciomotores e a Indepêndencia nas Atividades de Vida Diárias em Crianças 
com Transtorno do Espectro Autista

Rayane da Costa Silva¹*, Shirley da Silva Santos1, Erika Bomfim Rodrigues1, Raysa da Costa Silva1, Raiany Azevedo 
dos Santos Gomes1, Jéssica Santos de Lima2, Renata de Oliveira Araújo2, Clarissa Cotrim dos Anjos1.

1. Curso de Fisioterapia da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, Maceió/AL, Brasil.
2. Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Cesmac, Maceió/AL Brasil.
*e-mail: rayanefisio@outlook.com

Introdução. As crianças com transtorno do espectro autista (TEA) apresentam um comprometimento dos elemen-
tos psicomotores. Dentro das alterações do desenvolvimento neuropsicomotor pode-se observar desde o atraso nas 
aquisições motoras básicas até alterações nos aspectos psicomotores tais como: equilíbrio, marcha, destreza manual, 
habilidades com bola e controle de objetos. Objetivo. Verificar a relação dos elementos psicomotores das crianças 
com TEA com presença de independência nas atividades de vida diária (AVD) na percepção dos seus cuidadores. 
Método. O presente estudo teve início após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário CES-
MAC, sob protocolo de n° 647.531/2014. Trata-se de um estudo transversal, realizado em dois centros especializados 
para o tratamento de crianças com TEA, cuja amostra foi de 30 crianças com idade compreendida entre 2 e 11 anos, de 
ambos os gêneros, com diagnóstico de TEA leve. Aplicou-se um instrumento de coleta de dados e posteriormente foi 
realizada avaliação utilizando a escala de desenvolvimento motor de Rosa Neto. A análise dos dados foi realizada por 
meio da estatística descritiva e analítica. Resultados. Verificou-se que a maioria das crianças com TEA não apre-
sentam independência nas suas AVD’s e aquelas que apresentam, a independência para se alimentar é mais presente. 
A maioria das crianças estavam inseridas em um tratamento que envolvia uma equipe de reabilitação e encontrou-se 
uma relação estatisticamente significante entre a realização da fonoaudiologia e a presença da independência de ir 
ao banheiro e de se vestir. Os menores escores das idades motoras especificas foram encontradas nas crianças que 
não apresentavam em especial a independência de ir ao banheiro, confirmando a percepção dos seus cuidadores. 
Identificou-se uma relação entre a presença da independência de se vestir e o equilíbrio. Conclusão. Verificou-se 
uma relação direta entre a independência nas AVD’s das crianças com TEA e os seus elementos psicomotores, o que 
confirma a necessidade de se investir nas abordagens que enfoquem o desenvolvimento psicomotor. 

Descritores: Transtorno Autistico; Desempenho Psicomotor; Desenvolvimento Infantil.
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