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RESUMO: O autismo é um distúrbio neurológico que aparece normalmente nos três primeiros anos de 

vida, cuja etiologia ainda é desconhecida, caracterizando-se por comportamentos estereotipados ou 

repetitivos, limitações nas interações, comunicação, interesse restrito, comprometendo, assim, o 

desenvolvimento. Inúmeros estudos demonstram que o movimento corporal auxilia a redução do 

comportamento estereotipado, característico de crianças autistas, principalmente na socialização, 

interação e comunicação. Assim sendo, o presente estudo visa a analisar e investigar os efeitos dos 

exercícios físicos realizados por crianças autistas, bem como compreender melhor quais modalidades 

promovem resultados eficazes, na terapia adicional, em crianças de 06 a 12 anos de idade diagnosticadas 

com autismo. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática de literatura, a qual utilizou cinco estudos 

selecionados por meio de diferentes descritores no banco de dados PubMed nos últimos 10 anos (2010-

2020). A partir dos estudos, observamos que os exercícios de patinação, tênis de mesa, artes marciais e 

outros são capazes de propiciar benefícios às crianças autistas, tanto no âmbito cognitivo quanto no motor, 

obtendo, também, melhora no comportamento estereotipado, na socialização e comunicação quando em 

aulas coletivas. Desse modo, podemos concluir que o exercício físico apresenta um papel relevante na 

terapia adicional em crianças autistas, uma vez que todos os estudos analisados mostram resultados 

positivos e satisfatórios na prática de exercícios físicos com crianças autistas. 
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ABSTRACT: Autism is a neurological disorder that usually appears in the first three years of life, whose 

etiology is still unknown, but it is known that it is characterized by stereotyped or repetitive behaviors, 

limitations in interactions, communication, restricted interest and compromises its development. 

Numerous studies demonstrate that body movement helps to reduce the stereotyped behavior 

characteristic of autistic children, mainly in socialization, interaction and communication. Therefore, the 

present study aims to analyze and investigate the effects of physical exercises performed on autistic 

children as well as to better understand which modalities promote better results in additional therapy in 

children from 6 to 12 years old diagnosed with autism. For this, a systematic literature review was carried 

out, using five studies selected through different descriptors in the PubMed database in the last 10 years 

(2010-2020). From the studies we observed that skating exercises, table tennis, martial arts and others, are 

capable of providing benefits to autistic children, both cognitively and motor, also obtaining 

improvement in stereotyped behavior and socialization and communication when in group classes, 

therefore, we can conclude that physical exercise plays an important role in additional therapy in autistic 

children since all the studies analyzed show positive and satisfactory results in the practice of physical 

exercises in autistic children. 
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1. INTRODUÇÃO 

O transtorno do espectro do autismo (TEA), conforme denominado pelo Manual 

de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais (DMS), mais conhecido como 

autismo é um distúrbio neurológico incapacitante e aparece tipicamente nos três 

primeiros anos de vida, caracterizando-se por limitações nas interações sociais e de 

comunicação, interesse restrito e comportamentos estereotipados ou repetitivos 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1994 apud LOURENÇO et al., 

2015). Provoca um comprometimento no desenvolvimento infantil (GILBERT, 1990; 

RUTTER, 1966) e acomete, aproximadamente 20 a 10 mil nascidos, sendo a 

prevalência quatro vezes maior no sexo masculino (MELLO, 2004; CAVALCANTE, 

ROCHA, 2002; BOSA E CALLIAS, 2000). 

Foi descoberto em 1940 por dois médicos de origem austríaca, Leo Kanner e 

Hans Asperger. A palavra autismo foi criada pelo psiquiatra Paul Eugen Bleuler para 

descrever a “fuga da realidade” observada nos indivíduos (LOURENCETI, s/a, p. 4). 

Segundo Leboyer: 

“São chamadas autistas, crianças que têm 

inaptidão para estabelecer relações normais com o outro; um 

atraso na aquisição da linguagem e, quando ela se 

desenvolve, uma incapacidade de lhe dar um valor de 

comunicação. Essas crianças apresentam igualmente 

estereotipias gestuais, uma necessidade imperiosa de manter 

imutável seu ambiente material, ainda que deem provas de 

uma memória frequentemente notável” (LEBOYER, 1986, 

p.9). 

 

A etiologia do autismo ainda é desconhecida, especula-se que esteja ligada a 

fatores genéticos, biológicos e ambientais. Há duas teorias que explicam o 

acometimento do autismo: as teorias psicogenéticas e biológicas. Segundo Klin (2006), 

a teoria psicogenética defende que a criança autista desenvolveu características do 

distúrbio, ao longo de seu desenvolvimento, em contato com os familiares. Em relação 

à abordagem biológica, Assumpção e Pimentel (2000) retratam que as causas do 

autismo são desconhecidas, mas consideram as doenças neurológicas, genéticas e 

metabólicas como fator que envolviam o autismo. Pode-se admitir relação com fatos 

ocorridos durante a gestação ou parto, ou ainda relação com infecção viral, 

fenilcetonúria, via deficiência herdada de enzima ou a síndrome do X frágil (MELLO, 

2004; CAVALCANTE, ROCHA, 2002). 

O diagnóstico clínico do autismo ocorre através de entrevista e histórico do 

paciente, pois não existem exames laboratoriais ou de imagem específicos que 



 

diagnostiquem o autismo (MELLO, 2004; CAVALCANTE, ROCHA, 2002). Mesmo 

com natureza semelhante, há diagnósticos distintos no autismo, sendo eles: autismo, 

síndrome de Asperger e transtorno invasivo de desenvolvimento não especificado 

(FOURNIER et al., 2010). Pode-se observar indiferença à estimulação, atenção retida 

em determinados itens e algumas crianças podem ainda apresentar um 

desenvolvimento normal nos primeiros meses e depois desenvolver o isolamento 

(MELLO, 2004; CAVALCANTE, ROCHA, 2002). Assim sendo, o diagnóstico correto 

pode levar tempo, acarretando maior dano no desenvolvimento da criança. 

A família é parte crucial para o tratamento da criança, assim como o 

comprometimento ao tratamento, devendo este ser feito por uma equipe composta por 

distintos profissionais como Pediatra, Neurologista, Psiquiatra, Dentista, Psicólogo, 

Fonoaudiólogo, Pedagogo, Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta e Professor de 

Educação Física (MELLO, 2004; CAVALCANTE, ROCHA, 2002) 

Inúmeros estudos mostram a importância da atividade física na prevenção de 

doenças crônicas como hipertensão arterial, obesidade, diabetes mellitus, osteoporose, 

entre outras (DEPARTAMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 2018). Já 

é consenso que a 

atividade física é capaz de promover saúde e bem-estar (WARBURTO, 2015 apud 

NICOL; BREDIN, 2006) 

Segundo Sowa, Meulenbroek: 

“A atividade física apresenta igualmente grandes 

benefícios para pessoas com incapacidades, podendo 

representar uma mais-valia na evolução de diferentes 

patologias. A utilização de atividades físicas e desportivas em 

crianças com autismo tem vindo a ser realizada e estudada. 

Nas duas últimas décadas, o interesse pelos potenciais 

benefícios do exercício físico nas perturbações do TEA tem 

aumentado, mas a pesquisa realizada nesta área é, ainda, 

escassa e baseada em pequenos grupos” (SOWA, 

MEULENBROEK, 2012). 

 

Portanto, o autismo é um distúrbio de ordem neurológica crescente entre as 

crianças, comprometendo o seu desenvolvimento. Não se sabe ao certo a sua etiologia, 

no entanto, sabe- se que o tratamento pode ser farmacológico e também não 

farmacológico, por meio de terapias e exercícios físicos. Acerca da atividade física ou 

exercício, pouco se conhece sobre intensidades, volume ou ainda qual seria a melhor 

modalidade e tipo de treinamento para o tratamento e melhoria da qualidade de vida 

dessas crianças com esse transtorno. Assim sendo, o presente estudo trata-se de um 



 

revisão de literatura que visa a compreender melhor como é utilizado o exercício físico 

para o tratamento de crianças autistas e ainda os possíveis benefícios dos mesmos para 

o desenvolvimento dessas crianças. 

 

 

2. JUSTIFICATICA 

O presente estudo consiste em uma importante abordagem a respeito do TEA, 

mostrando as dificuldades que as crianças autistas têm no convívio em sociedade, na 

fala e na comunicação. Em consequência disso, pessoas com esse transtorno podem se 

sentir inaptas para a prática de exercícios físicos, uma vez que, na maioria das vezes, estes 

são realizados em grupo. Sendo assim, este presente estudo, aborda, de forma coerente, 

os exercícios que proporcionam ao TEA efeitos positivos no âmbito cognitivo, motor 

e corporal, proporcionando simultaneamente benefícios e prazer. Visa, também, 

mostrar a importância da aptidão e conhecimento do profissional de Educação Física 

sobre o TEA para inclusão do mesmo, dentro do grupo de determinados exercícios 

físicos, assim como saber trabalhar com a individualidade de cada aluno com TEA. É 

relevante a prescrição de exercícios específicos, para que o indivíduo com TEA tenha 

efeitos significativamente positivos na coordenação motora, equilíbrio, dentre outras 

dificuldades que possam apresentar para execução dos exercícios. 

 

 
3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Analisar os efeitos dos exercícios físicos realizados em crianças com TEA, 

assim como investigar quais são as modalidades que promovem melhores resultados 

em autistas. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Entender como o exercício promove benefícios em crianças com TEA. 

 Investigar a aceitação do exercício físico em autistas. 

 Analisar fatores sensoriais em autistas. 

 

 

 
4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão sistemática de literatura, de caráter descritivo 

e exploratório, com abordagem qualitativa e quantitativa (LIMA-COSTAS, 



 

BARRRETO, 2003), cuja finalidade foi evidenciar os possíveis efeitos dos exercícios 

físicos na melhoria de habilidades motoras, proprioceptivas e cognitivas em crianças. 

Para o presente estudo todas as informações foram coletadas por meio de 

estudos científicos localizados, utilizando o banco de dados PUBMED. Foi utilizado o 

critério de inclusão: estudos ensaios clínicos em humanos, publicados nos últimos 10 

anos (2010-2020), em língua inglesa, considerando crianças de ambos os sexos com 

idade de 5-12 anos, apenas com TEA, sem doenças preexistentes. Como critério de 

exclusão: estudos que considerava pais e crianças, doenças associativas, testes de 

terapia medicamentosa, prática pedagógica ou psicológica. Como desfecho primário 

do presente estudo, foram avaliados a intervenção de diferentes exercícios físicos e o 

resultado dos mesmos em crianças com TEA. Foram excluídos também, os estudos ao 

qual exercício físico ou treinamento eram abordados como desfecho secundário. 

Para a pesquisa no banco de dados, foram utilizados os descritores: “autism 

activity and physical activity”, “autism and exercise”, “autism and training”, “autism 

spectrum disorder and physical activity”, “autism spectrum disorder and exercise”, 

“autism spectrum disorder and training”. Dessa maneira, utilizando todos os 

descritores supracitados, foram encontrados 14.243 estudos (591 artigos “autism 

activity and physical activity”, 376 artigos “autism and exercise,” 7019 artigos “autism 

and training”, 417 artigos “autism spectrum disorder and physical activity”, 275 

artigos “autism spectrum disorder and exercise”, 5565 artigos “autism spectrum 

disorder and training”) e, ao final, foram utilizados apenas 05 para o presente estudo 

(Fluxograma 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 1. Detalhamento das etapas do estudo. Foram realizadas buscas, por 2 pesquisadores, de 

artigos científicos no banco de dados Pubmed, utilizando 6 descritores. Localizou-se 14.243 estudos, dos 

quais 73 foram duplicados ou excluídos, 14.165 estudos ilegíveis, ficando 5 estudos elegíveis. 



 

5. RESULTADOS 

Em nosso estudo, buscamos entender os efeitos da prática de exercícios físicos 

em crianças autistas e todos os resultados são apresentados na Tabela 1. 

 
 

Tabela 1. Demonstrativo dos estudos 

 AMOSTRAGEM E 

INTERVENÇÃO 

OBJETIVO RESULTADOS 

C
A
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E

Y
 e

t 
a
l.

, 
2
0
1
5

 

2 crianças com TEA (sexo 

masculino) com idade de  7- 

10 anos realizaram 

intervenção terapêutica de 

patinação,  com  duração de 

12 semanas, sendo 3x*/ 

semana, com duração de 1h 

cada sessão. Foram 

realizadas 2 intervenções 

divididas em 2 fases: fase 1 

aconteceu patinação 

individual por 10 semanas, 

fase 2 com patinação livre 

por 2 semanas em grupo, 

com indivíduos com e sem 

TEA, mas com os mesmos 

instrutores e supervisores. 

Avaliar o balanço dinâmico 

(escala de equilíbrio pediátrico e 

Teste Flamingo), mobilidade 

funcional através da velocidade, 

equilíbrio e resistência 

submáxima da caminhada, tempo 

de reação (Teste de escada- timed 

Up and Down Stairs), objetivos 

pessoais e ainda o controle motor 

de levantar de uma poltrona, 

andar 6 metros e retornar. 

Os 2 participantes 

tiveram melhorias 

mediadas no equilíbrio 

e no comportamento 

motor. As avaliações 

produziram melhorias 

em todos os testes 

realizados, além da 

interação social e 

saúde física, que 

melhoraram com 

resultados positivos e 

alcance das metas. 

P
A

N
T

 e
t 

a
l.

, 
2
0
1
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12 semanas de tênis de mesa, 

24 sessões: de 70 minutos, 

2x* por semana. 4 semanas 

iniciais focadas em 

habilidades simples* com a 

bola do tênis de mesa e as 

últimas 8 semanas, 

acrescentando habilidades 

mais complexas com a bola 

do tênis de mesa e jogos com 

bola. 

Avaliar proficiência motora* e 

função executiva*. 

Melhora em ambos os 

grupos do estudo, nos 

seguintes aspectos: 

propriocepção, tempo 

de reação, plano de 

estratégia, capacidade 

de deslocamento 

corporal,   força, 

agilidade, melhora nos 

comportamentos 

repetitivos   e 

inflexíveis. 
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64 crianças de ambos os 

sexos com TEA (56 meninos 

e 8 meninas) com idade de 6-

12 anos realizaram 

exercícios conduzidos por 

um profissional de Educação 

Física, durante 48 semanas, 

com sessões de 40 minutos, 

2x/semana. 

Os exercícios utilizados 

foram: escalada e apoiar na 

barra, arremesso na cesta, 

trabalho com elásticos, andar 

na subida ereto e inclinado, 

caminhar e arremesso ao 

alvo e sequenciado. 

Trabalhar força de membros 

superiores e inferiores, e 

coordenação. 

Houve aumento de 

HDL, diminuição de 

LDL e colesterol total. 

Não houve alteração na 

glicose e triglicerídeo. 

Houve ainda o 

crescimento de 

3.7 cm nas crianças. Os 

pais também 

observaram melhora na 

qualidade de vida, na 

saúde física, 

psicossocial, e 

metabólica além de 

redução de traços de 

autismo. 

P
H

U
N

G
 e
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a
l.

, 
2
0
1
9

 

48 crianças (8-11 anos de 

idade) divididas em 34 

crianças no grupo controle 

(28 meninos e 6 meninas) e 

14 crianças no grupo de artes 

marciais. Foram realizadas 

avaliações laboratoriais, pré 

e pós-intervenção de artes 

marciais misturadas 

(MMA), durante 13 

semanas, com 26 sessões, 

sendo 2x por semana, com 

duração de 45 minutos cada. 

Na 1ª a 4ª semana foram 

realizadas combinações de 

golpes e chutes em luvas. Na 5ª 

a 8ª semana, defesa e confronto 

com o parceiro. Na 9ª a 13ª 

semana, combinação de 

golpes, chutes, defesa e 
confronto com o parceiro. 

Verificar através do Heart & 

Flowers Test (que mede as 3 

principais funções executivas, 

que são: a inibição 

comportamental, trabalho de 

memória e flexibilidade 

cognitiva) a eficácia do MMA 

tradicional para melhora das 

funções executivas, precisão e 

tempo de reação 

Houve aumento no 

funcionamento 

executivo, melhora na 

emoção, na regulação 

do comportamento, na 

socialização com os 

colegas e qualidade de 

vida global. 

Porém, a regulação 

cognitiva, 

planejamento e 

organização  não 

apresentaram 

nenhuma melhora 

significativa. 
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18 crianças (6-12 anos de 

idade) foram divididas em 

dois grupos: grupo 

experimental (GE) realizou 

6 semanas de Thai Chi, 

totalizando 18 sessões com 

duração de 60 minutos cada, 

3x/semana e o grupo 

controle (GC) não praticou 

exercício. Os participantes 

GE repetiam os movimentos 

do instrutor, com foco na 

respiração, na mente e no 

relaxamento 

Mostrar através do teste M-ABC 

(teste ABC do movimento) antes 

e depois do programa de 

treinamento, que a prática de 

exercício físico pode ser um 

método atraente para redução dos 

distúrbios comportamentais em 

crianças com autismo. 

Foi observada 

diferença de escala em 

habilidades de esferas, 

variáveis de equilíbrio 

e habilidades. Não foi 

observado  uma 

melhora nas 

habilidades manuais 

no GE, porém houve 

melhora  na 

coordenação motora, 

tônus muscular, parte 

sensorial, consciência 

corporal e 
autoconfiança. 

Legenda: Habilidade simples= tarefas como cores, direção, intervalo e velocidade das bolas; Proficiência 

motora= controle manual fino, precisão motora fina e de integração, coordenação manual, destreza e coordenação 

dos membros superiores, coordenação corporal bilateral e equilíbrio, força e agilidade, velocidade, agilidade e a 

força executada; GC= grupo controle; 2=3x= duas e três vezes, respectivamente; LDL= Low Density 

Lipoproteins ou Lipoproteínas de baixa densidade); HDL= High Density Lipoproteins ou Lipoproteínas de alta 

densidade. 

*Função executiva utilizou o teste WCST (Teste Wisconsin de Classificação de Cartas) para computador, para 

avaliar a capacidade de raciocínio abstrato e a capacidade de mudar as estratégias. 

 

 

6- DISCUSSÃO 

Foi observado, em nosso estudo, que exercícios físicos propiciam resultados 

positivos nas funções cognitivas e motoras, além de social e pessoal, reduzindo o perfil 

estereotipado e melhorando a qualidade de vida de crianças com autismo. 

Elgarhy e Liu (2016) demonstraram que o efeito de um programa de intervenção 

psicomotora é benéfico para a melhoria do esquema corporal, orientação espacial e 

equilíbrio. Similar ao estudo, Casey e colaboradores (2015), Steiner e Kertsz (2015) 

também observaram melhora no equilíbrio e no desenvolvimento motor. Casey e 

colaboradores (2015) observaram que a prática da patinação terapêutica, três vezes na 

semana, também era capaz de melhorar a capacidade aeróbica submáxima. Steiner e 

Kertsz (2015) observaram que, além da melhora no equilíbrio, houve também melhora 

na coordenação, esquema corporal e funções motoras com a prática da equitação, 

demonstrando assim, que diferentes modalidades de esportes e exercícios físicos 

propiciam benefícios ao autista, no que tange ao controle motor. 

Corroborando com os estudos anteriores, Pan et al. (2016) mostraram resultados 

positivos em habilidades motoras e cognitivas, através do movimento, trabalhando 

lateralidade, controle do corpo, treino de equilíbrio e coordenação olho e mão, 



 

juntamente com o tênis de mesa. 

Ainda pensando no esquema corporal, Sarabzadeh et al. (2019) mostraram que 

o treinamento de Tai Chi Chuan para autistas promove resultados satisfatórios no 

equilíbrio, propriocepção, consciência corporal, cognitiva e comportamental, 

demonstrando que o Tai Chi Chuan, ao longo de 8 semanas, também é capaz de 

melhorar perfil bioquímico, provocando a diminuição dos níveis de glicose plasmática 

em pacientes portadores de diabetes tipo II não autistas. 

Outro exercício que parece melhorar a externalização comportamental é o 

treinamento de artes marciais mistas (MMA). Segundo Phung e Goldberg (2019), esse 

tipo de treinamento é capaz ainda de melhorar o funcionamento executivo e o nível 

escolar. Os autores mostraram que os benefícios vão além do cognitivo e 

comportamental, abrangendo a socialização e qualidade de vida global. 

O exercício físico praticado regularmente é capaz de propiciar inúmeros 

benefícios fisiológicos como melhora na capilaridade da fibra muscular, no conteúdo 

mitocondrial das fibras musculares, no metabolismo, fornecendo também 

cardioproteção ao coração, aumentando o débito cardíaco (DC), redistribuindo o fluxo 

sanguíneo interno, além do desenvolvimento das funções musculares, através das 

adaptações ao treinamento (PEREIRA, SOUZA JR., 2005; POWERS, HOWLEY, 

2017). Dessa forma, o exercício físico mostra-se fundamental para melhorar a saúde 

geral e promover qualidade de vida. 

Avaliando os efeitos positivos da aplicação de exercícios que trabalham força 

de membros superiores, força de membros inferiores e coordenação, Toscano e 

colaboradores (2018) mostraram uma melhora significativa na saúde metabólica de 

crianças autistas, tais como diminuição nos níveis de LDL (Low Density Lipoproteins) 

e do colesterol total e o aumento dos níveis de HDL (Hight Density Lipoproteins), além 

de demonstrarem uma melhora nos traços autistas e de acordo com relato dos pais, uma 

qualidade maior de saúde física. 

Enfim, foi possível observar, através dos estudos selecionados para compor a 

coleta de dados dessa pesquisa, que a prática de exercício físico, ou seja, toda atividade 

física planejada, estruturada e repetitiva cujo objetivo é a melhoria e a manutenção de 

um ou mais componentes da aptidão física (POWERS, HOWLEY, 2017) é de suma 

importância para a formação global do indivíduo e propicia inúmeros benefícios aos 

autistas, no que tange ao comportamento e controle corporal. Infelizmente há poucos 

estudos que abordam a prática regular de exercício 



 

 

físico em autistas, havendo maior necessidade de novos estudos para tentar 

compreender os reais benefícios das diferentes modalidades de exercícios nessa 

população. 

 

7- CONCLUSÃO 

Através dos estudos selecionados pode-se destacar os efeitos positivos e a 

importância do exercício físico para crianças com autismo. Foi possível verificar que o 

Tai Chi Chuan, a patinação, as artes marciais mistas, o tênis de mesa e exercícios físicos 

que visem a trabalhar a cognição, coordenação motora fina e grossa, o pensamento 

rápido, a agilidade através da corrida, velocidade, entre outros, apresentam melhoras 

no quadro do autismo em crianças, melhorando assim sua qualidade de vida. Observa-

se, deste modo, que não somente exercícios físicos ou atividades lúdicas apresentam 

melhora em crianças com autismo, mas também a prática de esportes pode apresentar 

efeitos significativamente positivos na socialização, redução de estereotipias, melhora 

na qualidade de vida, saúde metabólica, equilíbrio, funções executivas e 

desenvolvimento motor. Portanto, o exercício físico se mostra uma terapia não 

medicamentosa viável no tratamento do autismo e novos estudos se faz necessário para 

compreender melhor a utilização de diferentes modalidades no tratamento do autismo 

em crianças. 
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