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O objetivo desse recurso pedagógico é provocar uma reflexão sobre a contribuição dos
exercícios físicos, em especial das atividades aquáticas, para o desenvolvimento motor
e prevenção de afogamento, de crianças autistas. Isso foi feito através da proposição
de ideias de alguns autores da área.
O diagnóstico do transtorno do espectro autista (TEA) tem aumentado de forma
exponencial na população mundial, chegando numa proporção de um caso a cada
cento e sessenta crianças (Organização Mundial da Saúde, 2017), este número difere
em diversos países e em países subdesenvolvidos não se têm um controle exato da
prevalência, caso do Brasil.

Autismo
O autismo é um transtorno neurobiológico multifatorial do desenvolvimento, que
compromete as áreas de interação e linguagem, apresentando um quadro sintomático
muito extenso, envolvendo os aspectos emocionais, cognitivos, motores e sensoriais.
Sua etiologia ainda é muito difícil de ser precisa, o que a literatura aponta hoje é para
uma causa biológica, envolvendo um grande componente genético e diversos fatores
ambientais (Assumpção & Kuczynski, 2015; Relvas, 2015).
De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria (APA, 2013), através do
lançamento da quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais (DSM-V), houveram mudanças na forma de caracterizar o TEA e também nos
seus critérios de diagnósticos. E afirma que o TEA é um transtorno que afeta o
neurodesenvolvimento e se caracteriza por se manifestar desde cedo no
desenvolvimento infantil, geralmente antes dos três anos de idade, e por trazer
prejuízos no funcionamento social, pessoal, acadêmico e posteriormente profissional.
Investigações
Os déficits no desenvolvimento motor e nas habilidades motoras de crianças autistas
encontram-se na literatura em diversos relatos clínicos (Wilson et al., 2018). A
existência de disfunções motoras nos primeiros meses de vida, combinados com
problemas sociais e sinais de comunicação posteriores, podem ser um indicador
precoce no diagnóstico. No entanto, a triagem precoce é difícil em termos
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metodológicos devido às diferentes formas clínicas associadas (Landa et al., 2012).
Dentre as características motoras observadas em idade precoce de crianças
diagnosticadas com TEA estão a hipotonia (Maestro et al., 2005), estereotipias motoras
(Simioni et al., 2016) e instabilidade postural (Iverson & Wozniak, 2007). Tais
dificuldades podem vir a causar impactos na vida cotidiana e social, pois estas
habilidades se encontram presentes em todos os contextos da vida diária.
Paquet et al. (2016) ressaltam que a imputabilidade de distúrbios motores ainda é
pouco clara, pois é difícil atribuir sintomas motores precoces ao TEA, ou a atrasos no
desenvolvimento, ou ainda, em comorbidade com outras disfunções, haja vista que
dificuldades motoras são comuns em distúrbios do desenvolvimento neurológico.
Relatam ainda que embora a existência de deficiências motoras não seja um preditivo
da sintomatologia autista, ela pode constituir um fator agravante no prognóstico do
TEA. Tal fato torna essencial levar em consideração a sondagem neuromotora e motora
na triagem precoce, a fim de estabelecer rapidamente a direção do tratamento.
Com o propósito de atenuar tais déficits motores, os exercícios físicos e a estimulação
motora ganham importância dentre as práticas indicadas para crianças autistas. Apesar
das pesquisas nesse sentido serem limitadas, estudos indicam impacto positivo no
bem-estar psicológico, reduzindo sintomas de ansiedade e depressão, melhorando
imagem corporal, concentração, memória e desempenho acadêmico (Bremer et al.,
2009).

Conforme contextualizado, os déficits motores não são levados em consideração no
diagnóstico de autismo, mas devem ser levados em consideração em seu prognóstico,
ou seja, como uma possibilidade dentre as práticas capazes de auxiliar no tratamento,
minimizando as dificuldades e aumentando as potencialidades da criança.
Dentre as múltiplas possibilidades de exercícios físicos, Caputo, Ippolito e Mazzotta
(2018) desenvolveu um estudo piloto que aponta a terapia aquática como uma prática
que melhora as habilidades motoras de pessoas com TEA, mas reforça que sua utilidade
no tratamento ainda precisa ser verificada. O autor narra a eficácia de uma terapia
aquática multissistêmica, a qual objetiva habilidades comportamentais, emocionais,
sociais e de natação. Dividindo-a em três fases: adaptação, adaptação à natação e
integração social. Implementadas em um programa de 10 meses. Como resultado o
grupo mostrou melhorias significativas em relação aos controles de adaptação
funcional, resposta emocional, adaptação à mudança e no nível de atividade. A
aprendizagem de habilidades de natação também foi demonstrada, contudo o estudo
demonstra que a terapia aquática multissistêmica é útil para melhorar as deficiências
funcionais da criança com TEA, indo muito além de um treinamento de natação.
Em concordância, Zanobini e Solari (2019) analisou a eficácia de um programa de
natação em habilidades interpessoais e atividades aquáticas em crianças com TEA. Seus
resultados demonstraram vantagem nas habilidades relacionais para o grupo
experimental no pós-teste e mudanças positivas nas habilidades aquáticas. Diante do
exposto, com a finalidade de acrescentar mais um argumento a essa narrativa, o estudo
de Alaniz et al. (2017) traz um dado alarmante. O afogamento é a causa número um de
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morte acidental em crianças com
Transtorno do Espectro Autista. E
acrescenta que poucos estudos
examinaram a eficácia da natação,
para melhorar as habilidades de
segurança da água, em crianças com
TEA moderado a grave.
Estudos anteriores já alertavam
para esta situação, segundo a
Associação Nacional do Autismo,
91% do total de mortes nos EUA de
crianças menores de idade com TEA
foram resultado de afogamento
acidental (Mciiwain & Fournier,
2012), tornando-o a causa número
um de morte acidental em crianças
com TEA (Shavelle, Strauss, &
Pickett, 2001).

Propuesta práctica
Como proposta prática trazemos algumas ações gerais, para auxiliar aos profissionais
da área:
• Utilize comandos curtos com palavras simples, dividindo as tarefas em etapas e
ampliando aos poucos.
• Caso você dê um comando e a criança não excute, o que será muito comum, toque
no corpo dela, ampliando a possibilidade de processamento sensorial.
• Se a aula for em grupo, solicite que outra criança execute o movimento antes, ele
irá imitar.
• Observe o que motiva a criança, um objeto, uma música ou um gesto e utilize como
um reforçador antes, durante ou após a execução das atividades propostas.
• Não exagere nos estímulos, isso pode gerar sobrecarga sensorial, um objeto por
vez.
• Module seu tom de voz aos poucos, principalmente em atividades com música, o
som alto pode incomodar.
• Utilize as mesmas palavras, por exemplo, se ‘ligar o motor’ for para bater a perna,
diga sempre dessa forma e familiarize a família também com esses comandos.
• Explore a piscina, leve a turma esporadicamente nas áreas mais fundas, provoque
a experiência de buscar a borda.
• A falta de interação com você e com as outras crianças serão minimizadas com a
convivência, estabeleça uma relação de amor e paciência.
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Conclusões
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A criança com TEA leve, moderado ou grave precisa ser acompanhada, porque seu
desenvolvimento depende de terapias assertivas. O exercício físico implica
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