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Resumo 
 

Embora haja grande quantidade de pesquisas aplicadas dirigidas a ensinar diferentes 

comportamentos a pessoas com autismo, poucas destas pesquisas tiveram como foco o 

ensino de comportamentos de segurança. Na presente revisão, após a identificação de 

estudos que ensinavam comportamentos de segurança, teve-se como objetivo identificar 

variáveis responsáveis pela eficácia de procedimentos de ensino de tais comportamentos 

para esse público-alvo. Foram selecionados trabalhos que pretenderam ensinar 

comportamentos de segurança nas bases de dados Portal periódicos CAPES, ERIC, 

PubMed, PsycNET, Willey Online Library e Science Direct e os principais descritores 

utilizados foram autism e safety. Foram encontrados 36 relatos de pesquisa, e o 

esgotamento bibliográfico permitiu identificar três teses e dissertações, que somados, 

totalizaram 39 estudos. Os resultados indicaram que mais da metade dos estudos 

publicados o foram entre os anos de 2008 e 2015 e seus autores estavam filiados a 

instituições norte americanas, indicando uma tendência de interesse no tema nos últimos 

anos. Dos 39 trabalhos, 34 eram pesquisas aplicadas e em 32 delas foi utilizado um 

delineamento de sujeito único, embora houvesse limitações nos critérios de estabilidade 

da linha de base, mesmo quando os estudos foram publicações do periódico JABA. Os 

principais comportamentos-alvo estudados foram afastar-se de uma área sem supervisão 

de um cuidador, que foi especialmente investigado nos últimos anos, o comportamento 

de pedestre e de prevenção da aproximação de estranhos potencialmente perigosos, 

majoritariamente com participantes crianças e adolescentes dos 2 aos 15 anos. Os 

procedimentos de ensino utilizados combinaram diferentes práticas baseadas em 

evidências, derivadas da análise do comportamento e as principais foram reforçamento, 

hierarquia de dicas, tentativa discreta e análise funcional.  Concluiu-se que em todos os 

36 estudos em que foram utilizadas práticas baseadas em evidências houve mudanças 

substanciais no comportamento dos participantes após a intervenção, embora houvesse 

limitações quanto ao planejamento da generalização do comportamento-alvo e da 

medida de sua manutenção após o término da intervenção. 
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