
 

 

 

Amaral, L.D.(2014). Revisão sistemática e avaliação metodológica de intervenções analítico-

comportamentais para enfraquecimento de estereotipia em indivíduos com autismo, publicadas 

nos últimos 15 anos. Dissertação de Mestrado. Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Psicologia Experimental: Análise do Comportamento. Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. 86 págs. 

Orientadora: Fani Eta Korn Malerbi 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento de Metodologias e Tecnologias de Intervenção. 

 

RESUMO 

A ocorrência de estereotipia é um dos critérios para o diagnóstico de Transtorno do 

Espectro Autista. A estereotipia é frequente e intensa em indivíduos autistas e pode 

acarretar prejuízos acadêmicos e sociais. Diversas áreas do conhecimento, entre elas a 

análise do comportamento, têm buscado desenvolver estratégias para enfraquecer a 

estereotipia apresentada por indivíduos autistas. O presente estudo teve o objetivo de 

realizar uma revisão sistemática e uma avaliação metodológica dos estudos que 

empregaram intervenções analítico-comportamentais para o enfraquecimento de 

estereotipia motora e vocal em indivíduos autistas publicados entre 1999 e 2013. Os 

estudos desse período foram selecionados por meio dos indexadores bibliográficos 

PubMed, Medline, PsycINFO e Lilacs. Foram analisados 36 artigos. Os resultados 

indicaram que 106 autores desenvolveram procedimentos aplicados em 73 participantes 

entre 03 e 49 anos de idade. Foi unânime o uso do delineamento de sujeito único nas 

diferentes pesquisas analisadas. Os estudos que avaliaram o acordo entre observadores 

obtiveram índices altos de concordância. Os procedimentos mais frequentemente 

empregados para enfraquecer a estereotipia foram o enriquecimento ambiental do tipo 

estimulação equivalente e o procedimento de interrupção e redirecionamento da 

resposta (RIRD), entretanto, foram utilizados diversos procedimentos, como os 

procedimentos de auto-monitoramento, de auto-registro, de bloqueio de resposta, de 

custo de resposta, de hipercorreção, de pistas visuais, de reforçamento diferencial, de 

reprimendas verbais, de sobreposição de consequências comestíveis, de treinamento de 

comunicação funcional, de treino de operantes verbais, entre outros.  A maioria dos 

procedimentos empregados nos estudos revistos mostrou-se capaz de enfraquecer a 

estereotipia embora os resultados tenham variado entre participantes. Os 28 estudos que 

avaliaram a função da estereotipia e 03 dos estudos que não fizeram a avaliação 

funcional consideraram que a estereotipia era reforçada automaticamente. Os autores de 

03 estudos consideraram que a estereotipia era mantida por consequências mediadas 

socialmente, além das consequências sensoriais.  A presente revisão apontou como 

fraquezas metodológicas nos estudos revistos falta de estabilidade das medidas 

efetuadas e escassez de testes de generalização e de follow-up.  
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