
Como apoiar alunos com 
Síndrome de Tourette e 
Transtornos de Tique 

Este conjunto de ferramentas foi desenvolvido para ajudar os educadores e 
a equipe de apoio a reconhecer sintomas complexos e servir como um guia 
para o desenvolvimento de planos de apoio eficazes para possibilitar que 
crianças com Síndrome de Tourette (ST) e Transtornos de Tique alcancem o 
sucesso social e acadêmico. O conjunto de ferramentas oferece recursos para 
professores, administradores, orientadores, psicólogos escolares, fonoaudiólogos 
e terapeutas ocupacionais, consultores e professores de recursos, enfermeiros 
escolares, professores universitários e outros funcionários de apoio para ajudar 
a entender e apoiar crianças com ST e Transtornos de Tique. 

A ST e os Transtornos de Tique afetam um em cada 100 alunos. Mais da metade 
das crianças em idade escolar com ST podem ter um problema concomitante, 
como TDAH, TOC, ansiedade, depressão ou disgrafia. Esses distúrbios, 
juntamente com outras deficiências de aprendizagem, podem influenciar 
negativamente a aprendizagem, tornando extremamente difícil para os alunos 
se concentrarem em sala de aula. 

A Tourette Association of America (TAA) disponibiliza aos educadores 
informações para reconhecer os sintomas da ST e dos transtornos relacionados 
comuns. É fundamental que educadores, pais e alunos trabalhem juntos no 
desenvolvimento de acomodações eficazes para otimizar o ensino e a aprendizagem 
para todos os alunos. Quando os sintomas da ST e dos transtornos relacionados 
comuns são devidamente abordados, as crianças com ST podem ter experiências 
escolares positivas, enriquecedoras e bem-sucedidas. 
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Pelo menos uma em cada 
100 crianças tem Síndrome 

de Tourette ou tiques.



COMO REAGIR À SÍNDROME DE TOURETTE E AOS TIQUES EM SALA DE AULA 

A regra geral para a maioria dos tiques é 
ignorá-los o máximo possível. Os benefícios 
de ignorar os tiques são os seguintes:

• Reduz o estresse e a ansiedade do aluno, que 
pode se sentir constrangido ou com medo das 
consequências. 

• Reduz o estresse e a ansiedade do aluno, 
podendo levar a uma redução dos sintomas. 

• Reduz o bullying.

• Demonstra aceitação e normalização dos 
sintomas.

• Serve de exemplo de comportamento e reações 
adequados para os colegas.

COMO IDENTIFICAR DIFICULDADES 
EDUCACIONAIS COMUNS COM A 
SÍNDROME DE TOURETTE

Os educadores e familiares devem estar cientes dos desafios comuns que afetam o desempenho escolar de crianças 
com ST. Às vezes, esses desafios são mal compreendidos ou considerados “comportamentos propositais”, em vez de 
complicações decorrentes de um transtorno complexo do neurodesenvolvimento. 

As dificuldades educacionais muitas vezes se tornam um problema maior em séries mais avançadas e no ensino médio. 

Esta é uma lista de dificuldades comuns relacionadas à educação que os alunos com ST e problemas relacionados 
podem apresentar: 

• Desafios de transição: Problemas com a transição entre tarefas 
e aulas; resistência a mudanças nos horários e/ou na rotina.

• Dificuldade para concluir a lição de casa: Falta de compreensão 
da tarefa; inconsistência na cópia das tarefas; dificuldade para 
concluir as tarefas no prazo; recusa em iniciar as tarefas.

• Dificuldade para seguir instruções: Lentidão para responder; 
incapacidade de concluir tarefas que têm instruções complexas 
ou múltiplas; pedidos de instrução repetidos.

• Discrepância entre as pontuações verbais e de desempenho: 
Diferença entre as pontuações nas avaliações psicoeducacionais 
(por exemplo, média alta para compreensão de leitura, com 
média baixa para habilidades de linguagem escrita; pontuações 
altas nas avaliações verbais e pontuações baixas nas avaliações 
de desempenho). 

• Desorganização e déficits de funções executivas: Problemas 
para administrar o tempo, as tarefas e o próprio material; 
dificuldade para iniciar e/ou continuar as tarefas, o que pode 
impedir o aluno de produzir resultados.

• Disgrafia (problemas de escrita): Descuido; hábito de apagar com frequência; gasto excessivo de tempo escrevendo 
de maneira organizada; produtividade reduzida; lentidão para escrever; dificuldade com pontuação, ortografia e uso 
de letras maiúsculas e minúsculas; recusa em escrever.

• Desinibição: Comportamentos que o aluno reconhece como inadequados ou proibidos, mas que ele tem dificuldade 
em inibir. Alguns exemplos incluem tocar determinados objetos, fazer declarações ou ter reações inapropriadas, porém 
contextuais, e gritar respostas.

• Comportamentos explosivos na escola ou em casa: Comportamentos significativos e disruptivos, que parecem 
expressar uma reação exagerada a uma situação, podem ser causados pela supressão dos sintomas. Outros 
comportamentos incluem sentir-se sobrecarregado por ansiedade, sentimentos de fracasso, problemas sensoriais, 
sintomas interferentes ou déficits de habilidades.

• Impulsividade: Apresentação de comportamentos impulsivos, como berrar, gritar ou espernear com os demais.

• Comportamentos opositores: Recusa inconsistente em seguir instruções ou se envolver em uma tarefa ou instrução. 
É importante considerar o comportamento opositor como uma tentativa de comunicar um déficit de habilidades ou 
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As dificuldades educacionais muitas vezes 
se tornam mais aparentes em séries mais 
avançadas e no ensino médio. Um motivo 
comum, porém pouco reconhecido, é que as 
habilidades intelectuais dos alunos podem 
disfarçar os sintomas na escola primária; 
em séries mais avançadas, os sintomas 
começam a interferir na capacidade de 
demonstrar as verdadeiras habilidades 
intelectuais. Além disso, os alunos mais 
velhos muitas vezes concentram mais 
energia para suprimir ou disfarçar os 
sintomas para obter aceitação social.



uma necessidade obsessivo-compulsiva, de 
ansiedade ou sensorial. Esse ponto de vista 
incentivará a criação de um plano positivo e 
proativo de estratégias de ensino, em vez de 
punições ineficazes.

• Prestar atenção: Os tiques ou obsessões 
podem interferir na concentração, apesar 
de o aluno parecer concentrado. Entretanto, 
também pode ocorrer o oposto. Alguns 
alunos conseguem participar das atividades 
enquanto apresentam tiques, mesmo que 
pareça o contrário.

• Perfeccionismo: Apagar a lição; precisar fazer 
tudo “certo”; seguir as regras com cuidado 
excessivo; insistência em realizar rituais.

• Problemas sensoriais: Sensibilidade a luz, 
som, toque, cheiros ou sabores; necessidade 
de estímulos sensoriais adicionais, levando às 
vezes à necessidade de ferir-se a si mesmo; 
necessidade de aliviar um determinado 
impulso sensorial, por meio de mastigação 
excessiva de objetos, bater em si mesmo, 
esbarrar em objetos, abraços excessivos, etc.

• Déficits de comunicação social: 
Comportamentos imaturos; respostas rígidas; 
comportamentos socialmente inadequados; 
incapacidade de se relacionar com os colegas.

• Estresse e ansiedade: Inclui, entre outras 
características, evitar os deveres escolares 
ou acadêmicos; desligar-se quando 
sobrecarregado; ir excessivamente ao 
enfermeiro, banheiro ou psicólogo; apresentar 
explosões emocionais. 

PLANOS 504 E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO INDIVIDUALIZADA (IEPS)

Os Planos 504, conforme descrito na Seção 504 da Lei dos Americanos com Deficiência (ADA), garantem que 
os alunos com ST tenham acesso igual a apoio acadêmico, social e emocional, envolvimento em atividades 
extracurriculares e proteção contra bullying. Os alunos com ST geralmente são qualificados para os Planos 504, porque 
são intelectualmente capazes, mas apresentam sintomas mal compreendidos que os impedem de alcançar o verdadeiro 
potencial. Os Planos 504 comuns incluem o uso de computador, anotador, caneta inteligente ou permissão para sair 
da aula, se necessário, para reduzir a ansiedade ou os tiques. Outras acomodações incluem locais de teste separados, 
assentos específicos, estar nos corredores quando eles não estão lotados e tarefas reduzidas quando apropriado. 

Um IEP se torna necessário quando os Planos 504 não são adequados para atender às necessidades únicas dos 
alunos com ST. Muitas vezes, os IEPs são negados a alunos com ST em decorrência de notas altas e pontuações acima 
da média nas avaliações educacionais. Embora ofereçam as mesmas proteções e modificações/acomodações dos 
Planos 504, os IEPs também oferecem serviços do pessoal de apoio quando déficits de comunicação social, atrasos 
de processamento, integração sensorial, ansiedade e/ou déficits de funções executivas interferem no desempenho 
acadêmico ou social do aluno. Além disso, um aluno com ST pode precisar do apoio de um paraprofissional que 
ofereça assistência no desenvolvimento de habilidades específicas. O paraprofissional também pode ajudar no 
desenvolvimento e na implementação de um plano de comportamento complexo, positivo e proativo. A ST está 
incluída em “Outros problemas de saúde” e geralmente é a definição na qual os alunos com ST são classificados 
para um IEP. Esta é uma citação do Departamento de Educação dos EUA sobre interpretações erradas comuns 
da Síndrome de Tourette e o motivo para incluir a ST na IDEA: 

“..., acreditamos que a Síndrome de Tourette costuma ser mal interpretada como um problema 

comportamental ou emocional, em vez de um problema neurológico. Portanto, a inclusão da Síndrome 

de Tourette na definição de outros problemas de saúde pode ajudar a corrigir a percepção equivocada da 

Síndrome de Tourette como um transtorno comportamental ou de conduta e evitar o diagnóstico incorreto 

das respectivas necessidades.” 

Alterações: adicionamos a Síndrome de Tourette como um exemplo de problema de saúde agudo ou crônico 

em §300.8(c)(9)(i).
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Avaliações educacionais adequadas, exames e consideração das necessidades e dos pontos fortes únicos do aluno 
são as bases de um IEP e um Plano 504. Um IEP e um Plano 504 não devem incluir metas de redução de tiques. 
Entretanto, esses planos podem incluir apoio da equipe da escola e acomodações e modificações destinadas 
a oferecer um ambiente que reduza a ansiedade e os sintomas gerais. O site da TAA fornece aos educadores 
informações e recursos importantes para o apoio adequado a alunos com ST. 

COMO DESENVOLVER UM PLANO DE APOIO

Antes de desenvolver um plano de apoio eficaz, é necessário considerar alguns fatores importantes.

Prepare-se: antes de desenvolver um plano, a Tourette Association sugere que a equipe de educação leia Compreensão 
dos Sintomas Comportamentais na Síndrome de Tourette: a ST é mais do que tiques. Esse artigo apresente uma rápida 
visão geral de muitas das dificuldades relacionadas que são comuns para alunos com ST. O artigo da TAA Guia do 
educador para o desenvolvimento de planos para alunos com Síndrome de Tourette, também é um recurso importante 
para usar antes e durante uma reunião de planejamento. Ambos os artigos estão disponíveis no site da TAA.

Inclua o aluno: o aluno deve ser incluído no processo de planejamento tanto quanto possível. Se o aluno não 
considerar os apoios úteis, ele provavelmente não os utilizará, o que tornará o plano ineficaz. Os alunos são mais 
propensos a respeitar e participar de um plano que eles ajudaram a desenvolver. 

IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO

A comunicação é importante por muitos motivos. A comunicação e a confiança facilitarão estratégias e técnicas 
eficazes e terão um papel positivo no ambiente de aprendizagem do aluno. A comunicação com os familiares é 
importante para o desenvolvimento de relações colaborativas que são essenciais para o sucesso de alunos com ST.

A comunicação entre os membros da equipe sobre a eficácia do plano de apoio também é fundamental. Todos os 
fatores que possam afetar o aluno devem ser compartilhados entre os membros da equipe, e modificações devem 
ser feitas no plano quando necessário. Exemplos de fatores que podem afetar o aluno são aumento dos sintomas, 
estresse, mudança de rotina ou de profissionais e mudanças na medicação. É importante que a equipe seja informada 
sobre essas mudanças em particular e sobre todas as mudanças positivas e negativas de modo geral. A equipe deve 
identificar estratégias criativas que possam ser mais úteis para o aluno, pois cada aluno é único e pode se beneficiar 
de estratégias novas e inovadoras. Os membros da equipe também devem monitorar e compartilhar estratégias úteis 
e contraproducentes para garantir que as estratégias não aumentem a ansiedade ou outros sintomas.

Além disso, os membros da equipe devem se comunicar com o aluno a respeito do que ele acredita que possa ser 
importante. Preste muita atenção às opiniões do aluno, porque o ponto de vista do aluno pode ser decisivo no 
desenvolvimento ou na modificação de estratégias.

O PAPEL DOS PROFESSORES

Os professores têm um papel fundamental na vida dos alunos. Eles marcam o tom da sala de aula, incentivam e 
apoiam pontos fortes e talentos criativos e são exemplos de modo geral para os alunos. Os professores fazem a 
diferença entre um aluno com ST que pode ter tanto um ambiente seguro e de apoio como um ambiente estressante 
e negativo. Uma relação positiva entre professor e aluno contribui para o sucesso ou fracasso de uma criança. Embora 
cada aluno e caso de ST sejam únicos, as seguintes sugestões gerais podem ajudar os professores a apoiar os alunos 
para que alcancem sucesso acadêmico e social: 

• Reconheça os tiques como movimentos e sons involuntários causados por fatores neurológicos. Os tiques podem 
aumentar e diminuir em gravidade e evoluir de modo imprevisível. Em muitos casos, os alunos com ST tentam 
suprimir os tiques para evitar a atenção negativa dos demais. Embora os tiques possam parecer propositais e estar 
sob o controle do aluno, isso não é verdade. 

• Reduza o estresse e a ansiedade. O estresse geralmente exacerba os sintomas. Uma estratégia eficaz para reduzir 
os sintomas é observar quais cenários ou fatores aumentam o estresse e implementar acomodações, modificações 
ou serviços de educação especial apropriados. 

• Identifique déficits de habilidades que possam contribuir para o aumento do estresse ou dos sintomas e crie 
estratégias e apoios para lidar com esses déficits. 

• Ignore os sintomas. Isso demonstra aceitação e normaliza a ST. A demonstração de aceitação pode reduzir o 
bullying e o estresse e permitir que os alunos com ST concentrem a própria energia nos trabalhos acadêmicos, 
e não em suprimir os tiques.

• Lembre-se de que os problemas de escrita estão entre as dificuldades escolares mais comuns para crianças com ST. 
As acomodações podem incluir o uso de computador, tablet, caneta inteligente ou anotador.

• Esteja ciente de distúrbios concomitantes, como TOC ou TDAH, que são especialmente comuns em alunos com 
ST. As características desses distúrbios geralmente são mais problemáticas e mais difíceis de controlar do que 
os próprios tiques.
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• Seja criativo com as intervenções. Ensinar estratégias para a vida inteira e oferecer apoio, acomodações 
e modificações são atitudes mais eficazes do que aplicar punição.

• Envolva o aluno com ST no desenvolvimento de planos e estratégias para controlar os sintomas que são difíceis 
ou impossíveis de ignorar. 

• Promova a comunicação com os pais ou cuidadores. Compartilhe as conquistas e os pontos fortes do aluno, 
não apenas os pontos fracos. 

• Certifique-se de que os professores substitutos estejam cientes dos sintomas e apoios do aluno.

• Use os recursos da TAA, como o Guia do educador para o desenvolvimento de planos para alunos com Síndrome 
de Tourette, para auxiliar no desenvolvimento de apoios e estratégias. 

EQUIPE DE APOIO EDUCACIONAL

A equipe de apoio educacional é composta por membros importantes da comunidade escolar e é vital para o 
sucesso do aluno. Eles realizam uma variedade de trabalhos que afetam a vida dos alunos, promovem ambientes de 
aprendizagem positivos e apoiam a educação de qualidade. A equipe de apoio educacional está em uma posição única 
para entender e ajudar crianças com ST e Transtornos de Tique. Como membros da equipe do aluno, eles podem ajudar 
a garantir acomodações e modificações adequadas por meio de instruções e assistência especialmente desenvolvidas. 
Estas são recomendações para os tipos de apoio que podem ser oferecidos de acordo com cada função designada.

PAPEL DO DIRETOR OU ADMINISTRADOR DA ESCOLA

Os diretores e administradores escolares são frequentemente envolvidos quando existe uma situação disciplinar 
não resolvida. É fundamental que os administradores entendam a ST para garantir que os alunos não sofram 
consequências negativas pelos sintomas da ST. O diretor ou administrador da escola pode ajudar os alunos com ST 
das seguintes maneiras: 

• Garantir que todas as partes interessadas envolvidas com o desenvolvimento acadêmico e social dos alunos tenham 
treinamento prático adequado sobre a ST e os transtornos associados.

• Ajudar a equipe a reconhecer que não existem dois casos iguais de ST. A ST se manifesta de maneira diferente em 
cada pessoa, portanto são necessárias intervenções criativas, positivas e proativas. 

• Apoiar os alunos com ST e garantir que a equipe mantenha os pais ou responsáveis informados sobre como a ST 
está afetando o desempenho ou a capacidade do aluno na escola. 

• Reconhecer que a ST costuma ser associada a muitos distúrbios, como: TOC, TDAH, transtorno de processamento 
sensorial, déficits de comunicação social, pensamentos invasivos ou obsessivos, depressão, transtorno opositor 
desafiador, disgrafia, transtornos de ansiedade, ataques de raiva, enxaqueca, ataques de pânico, transtorno 
do espectro autista e muitos outros. O conhecimento e a compreensão básica desses problemas ajudarão os 
administradores a se relacionar e trabalhar com alunos com ST.

O PAPEL DO EDUCADOR ESPECIAL

Os educadores especiais estão em uma posição excepcional para abordar as habilidades e necessidades individuais 
de alunos com ST. O professor de educação especial pode ser tanto um educador quanto um defensor, oferecendo 
aos alunos as ferramentas e a orientação necessárias para o sucesso. Esses educadores avaliam os alunos, planejam 
e aplicam aulas e administram os IEPs adequados e específicos às necessidades de cada aluno. Estas são sugestões 
para professores de educação especial para o trabalho com alunos que têm ST: 

• Prepare-se para explicar à equipe do aluno como os sintomas desse transtorno complexo do neurodesenvolvimento 
muitas vezes impedem a capacidade do aluno de alcançar o pleno potencial acadêmico. Além disso, saiba que 
os sintomas podem ser mal interpretados como comportamentos propositais e interferir nas habilidades de 
comunicação social adequadas. 

• Disponibilize recursos para ajudar os demais a entender que os sintomas e comportamentos desse transtorno 
complexo são involuntários. 

• Ajude os demais a desenvolver e garantir instruções, modificações e adaptações especialmente desenvolvidas. 

• Determine a necessidade de tecnologia de assistência, pois os tiques e transtornos relacionados comuns muitas 
vezes interferem na escrita e na leitura. 

• Reconheça que os alunos podem ter uma deficiência de aprendizagem concomitante e/ou ser superdotados 
intelectualmente. É importante olhar além dos sintomas da ST e realizar uma avaliação ampla para garantir que 
todas as necessidades do aluno estejam sendo atendidas.
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• Providencie um ambiente e condições adequados para as provas. Independentemente da presença ou ausência de 
outros problemas de aprendizagem, os alunos com ST muitas vezes precisam de mais tempo para as avaliações. A 
realização de provas em uma área separada com tempo estendido planejado pode ser uma acomodação necessária 
a incluir em um IEP ou Plano 504.

• Defenda os alunos com ST. Eles têm direito às mesmas proteções de ambiente de outros alunos com deficiência. 
Muitas vezes, eles são retirados do ambiente educacional geral, porque os tiques incomodam os demais. É 
necessário solucionar essas situações e monitorar a quantidade de tempo que esses alunos passam fora do 
ambiente educacional geral.

O PAPEL DO CONSULTOR E DOS PROFESSORES DE RECURSOS 

O consultor e os professores de recursos geralmente são acréscimos importantes à equipe do aluno, pois eles têm 
acesso a recursos para ajudar os professores e alunos a entender a ST. Eles também podem ser decisivos para ajudar 
os alunos a desenvolver estratégias individualizadas para controlar sintomas difíceis. O consultor e os professores de 
recursos podem:

• Ajudar os alunos a administrar a carga de trabalho atual para evitar a sensação de sobrecarga. 

• Ajudar os alunos a desenvolver estratégias para a vida toda para superar dificuldades de funções executivas, como 
organização e gerenciamento de tempo.

• Oferecer um ambiente menor para fazer provas, questionários e outras avaliações.

• Trabalhar com os professores para fornecer o devido apoio, modificações e acomodações.

• Ajudar a equipe a priorizar o tempo e a duração das tarefas, que podem ajudar a reduzir a ansiedade.

• Pesquisar estratégias e visitar o site da TAA para obter informações que ajudarão a equipe geral e o aluno.

O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR 

Para garantir o sucesso do aluno, os psicólogos escolares avaliam os pontos fortes e as áreas para aprimoramento 
de um aluno para possibilitar o desenvolvimento de planos individualizados. Os psicólogos escolares muitas vezes 
são vistos pela equipe escolar e pelos pais como o profissional que oferece orientação geral para fornecer o apoio 
adequado aos alunos com ST. É uma grande responsabilidade, portanto é importante que o psicólogo escolar: 

• Seja a pessoa em reuniões importantes que reconhece que os alunos com pontuações altas e baixas nos testes 
precisam ser interpretados não como tendo habilidades “medianas”, mas como detentores de uma força 
excepcional que está sendo afetada por uma área para aprimoramento significativa que pode precisar de apoios.

• Recomende a equipe do aluno para que evite estabelecer metas anuais ou benchmarks tendo como objetivo a 
redução dos tiques, pois é inapropriado. 

• Compreenda os inúmeros transtornos relacionados comuns e como esses transtornos afetam o crescimento 
acadêmico e social. 

• Forneça aos professores e à equipe de apoio informações sobre a natureza dos tiques e sintomas como impulsos 
neurológicos, que aumentam, diminuem e mudam.

• Explique o sintoma muito mal compreendido, porém extremamente importante, de desinibição, que às vezes é 
confundido com impulsividade ou “maus” comportamentos propositais. 

• Reconheça as semelhanças entre o transtorno do espectro autista e a ST para avaliar de modo eficaz o motivo 
específico dos desafios e oferecer os apoios adequados.

• Possa explicar à equipe escolar e aos pais que os sintomas frequentemente aumentam em casa, o que não é 
necessariamente resultado de “má educação pelos pais”.

• Reconheça as suposições errôneas comuns sobre a ST (por exemplo, que o aluno está procurando atenção e 
interrompendo de propósito), pois essas suposições geralmente não estão corretas e não são úteis.

• Esteja preparado para fazer pesquisas no site da TAA e entrar em contato com o departamento de Informações 
e Referências e com o Conselho Consultivo de Educação para obter mais informações. Consulte o Manual da TAA 
para conduzir uma avaliação comportamental funcional e desenvolver um plano de intervenção comportamental 
positivo para um aluno com Síndrome de Tourette.
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O PAPEL DO ORIENTADOR ESCOLAR

Os orientadores da escola frequentemente são as pessoas “seguras” com as quais um aluno se sente à vontade para falar 
sobre emoções e situações difíceis. Os orientadores podem oferecer apoio para alunos com ST das seguintes formas:

• Abordar problemas de ansiedade e habilidades sociais por meio de orientação individual e/ou orientação em 
grupos pequenos.

• Ensinar técnicas de relaxamento ou alívio do estresse.

• Defender o aluno se o aluno se beneficiar de um Plano 504 ou IEP.

• Discutir desafios como bullying, professores ou aulas específicas, refeitório ou reuniões.

• Designar um local seguro para reduzir a ansiedade e liberar os tiques, se necessário.

• Ajudar a equipe e os colegas de classe a entender sintomas complexos. 

• Ser a pessoa em quem os pais podem confiar.

• Fornecer informações e familiarizar-se com os recursos da TAA, que podem ser acessados pelos pais e pelo pessoal 
da escola.

O PAPEL DO TERAPEUTA OCUPACIONAL

Os terapeutas ocupacionais são membros importantes da equipe que podem ajudar a abordar as necessidades de 
alunos com ST. Os terapeutas ocupacionais podem ajudar a reduzir o impacto da ST e dos transtornos relacionados, 
abordando dificuldades que incluem funcionamento executivo, integração sensorial e escrita. No ambiente escolar, 
os terapeutas ocupacionais podem:

• Reconhecer que a maioria dos alunos com ST tem déficits de linguagem escrita e precisam de acesso a um 
computador para tarefas escritas, cópias de anotações ou uso de uma caneta inteligente para fazer anotações.

• Avaliar as habilidades de processamento sensorial e desenvolver um plano para ajudar os alunos a entender, abordar 
e acomodar questões sensoriais ao longo do dia.

• Ajudar os demais a entender que muitos alunos com ST têm problemas sensoriais que podem parecer 
comportamentos opositores.

• Fornecer equipamentos adaptativos, como 
assentos especializados ou adaptadores para 
lápis, para auxiliar com os estímulos sensoriais 
e/ou o posicionamento ideal para as tarefas 
necessárias.

• Realizar avaliações de tecnologia de 
assistência. Os dispositivos potenciais incluem 
leitores de texto e programas de ditado de 
voz para texto.

• Trabalhar com os alunos para desenvolver as 
habilidades de funções executivas necessárias 
ao aluno para administrar o tempo, as 
tarefas e o próprio material, pois esse é 
um desafio comum, porém geralmente não 
identificado, para alunos com ST. 

• Reconhecer que os alunos com ST 
frequentemente têm bom desempenho em 
avaliações padronizadas, pois se tratam 
de tarefas direcionadas e fechadas em um 
ambiente controlado. 

• Entrevistar os pais a respeito da capacidade 
do aluno de se preparar para a escola, organizar e concluir tarefas e determinar a necessidade de abordar habilidades 
socioemocionais, níveis de atividade e problemas do sono.

• Realizar uma observação clínica em todas as áreas do ambiente de aprendizagem para determinar a capacidade do 
aluno de participar, processar informações sensoriais e trabalhar em um nível adequado à idade. 

• Reconhecer que, à medida que os alunos seguem para séries mais avançadas e para o ensino médio, a terapia 
ocupacional deve se concentrar em desenvolver habilidades e técnicas para a vida após a escola. 
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O PAPEL DO FONOAUDIÓLOGO

O fonoaudiólogo (Fono) pode auxiliar 
os alunos com ST com muito mais do 
que produção de sons ou disfemia. É 
imprescindível que o fonoaudiólogo entenda 
como a ST se manifesta e tenha conhecimento 
de apoios positivos e estratégias para 
minimizar os sintomas. Isso garantirá que o 
teste reflita melhor as habilidades do aluno 
e que os resultados não sejam afetados, pois 
os sintomas são mal compreendidos ou mal 
administrados. O fonoaudiólogo deve:

• Ter conhecimento sobre a ST e entender 
como ela se diferencia de outros distúrbios 
de neurodesenvolvimento (por exemplo, 
autismo) para possibilitar a implementação 
de uma avaliação e de um plano de 
tratamento adequados. 

• Reconhecer que os desafios de 
aprendizagem de linguagem são comuns, 
que podem afetar a capacidade do aluno de 
se comunicar com clareza, entender o que 
ouve, formular mensagens e/ou outras áreas 
de comunicação. 

• Ser capaz de avaliar e tratar o Transtorno da Comunicação Social (TCS), desafio comum para alunos com ST. 

• Entender que os alunos muitas vezes têm problemas por “comportamentos” que sabem que são inapropriados, 
mas que no momento não sabem como corrigir. 

• Auxiliar no desenvolvimento de estratégias para fazer e manter amigos, um desafio comum para alunos com ST. 

• Saber que os alunos com ST são frequentemente diagnosticados incorretamente como “autistas” e que o TCS 
precisa ser considerado quando todos os critérios para autismo não são atendidos.

• Reconhecer que as abordagens tradicionais de tratamento de habilidades sociais desenvolvidas para o autismo 
muitas vezes não são igualmente eficazes para alunos com Síndrome de Tourette/TCS. Para determinar estratégias 
adequadas, é importante trabalhar com outros membros da equipe para priorizar as áreas que precisam de 
tratamento e desenvolver um plano de tratamento interdisciplinar eficaz.

• Entender como a ST pode influenciar a voz e a fluência para determinar encaminhamentos adequados  
e/ou intervenções.

• Estar ciente de que déficits cognitivo-linguísticos e de funções executivas são comuns em alunos com ST e muitas 
vezes não são abordados, acarretando dificuldade para aprender e utilizar as habilidades necessárias para a vida. 

• Ajudar outras pessoas a reconhecer que os alunos com ST são muitas vezes identificados como “preguiçosos” ou 
“desorganizados”, porque não têm as habilidades para enfrentar as exigências de passar de uma aula para outra, 
dispor dos materiais necessários para cada aula, acompanhar as tarefas ou saber onde e como iniciar uma tarefa. 

O PAPEL DO ESPECIALISTA COMPORTAMENTAL

Os especialistas comportamentais muitas vezes são solicitados para desenvolver planos para apoiar alunos com 
ST, portanto é extremamente importante estar familiarizado com os sintomas complexos da ST e dos transtornos 
relacionados. Os comportamentos costumam ser vistos como propositais ou causados por um transtorno semelhante, 
porém incorreto. Os especialistas comportamentais são necessários para fornecer informações corretas sobre esse 
distúrbio tão mal compreendido e complexo. Isso pode ser alcançado de modo eficaz da seguinte forma: 

• Familiarize-se com as complexidades da ST e dos transtornos relacionados comuns pesquisando no site da TAA.

• Entre em contato com o departamento de Informações e Referências da TAA, que encaminhará você ao profissional 
designado no Conselho Consultivo de Educação da TAA. 

• Use o Manual para conduzir uma avaliação comportamental funcional e desenvolver um plano de intervenção 
comportamental positivo para um aluno com Síndrome de Tourette. 
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• Tenha um conhecimento prático das semelhanças e diferenças entre o transtorno do espectro autista e a ST.

• Reconheça a eficácia de intervenções positivas e proativas para os sintomas da ST e a ineficácia da prática de 
punição e recompensa. 

• Esteja preparado para explicar os benefícios de ensinar habilidades para a vida para ajudar no controle de 
sintomas difíceis.

• Compartilhe conhecimento com pais e educadores sobre as informações e os apoios disponibilizados pela TAA.

O PAPEL DOS ASSISTENTES E PARAPROFISSIONAIS

Os assistentes de professor e os paraprofissionais muitas vezes têm um contato mais individualizado com o aluno e 
podem ter um papel importante em garantir a sensação de segurança do aluno na escola. Ao familiarizar-se com as 
necessidades do aluno e oferecer apoios positivos, um assistente ou paraprofissional pode ajudar a desenvolver e 
implementar estratégias proativas e positivas como parte do plano de comportamento do aluno. O aluno deve saber 
que o paraprofissional está presente como alguém que oferece o devido apoio e atua como uma rede de segurança 
ou um amortecedor, não como um adulto que está ali apenas para “policiá-lo”. Isso pode ajudar a diminuir o estresse 
do aluno e reduzir os sintomas de tiques, proporcionando um ambiente educacional mais bem-sucedido. Estas são 
algumas sugestões importantes:

• Entenda as estratégias que funcionaram melhor para o aluno. 

• Esteja ciente do que aumenta a ansiedade do aluno e, portanto, os sintomas.

• Saiba quando oferecer privacidade e quando oferecer apoio.

• Reconheça e aceite que o aluno deve ver você como uma rede de segurança e uma pessoa que está ao lado dele.

•  Reconheça a importância de trabalhar com o aluno.

• Sinta-se à vontade para conversar abertamente sobre a ST com o professor da criança.

• Desenvolva um sistema de comunicação com o professor sobre tarefas e ambientes que aumentam e/ou diminuem 
os sintomas.

O PAPEL DO ENFERMEIRO ESCOLAR

O enfermeiro escolar é o profissional 
que pode oferecer informações 
médicas. Portanto, alunos e pais 
recorrem ao enfermeiro para obter 
apoio na educação da equipe da escola 
sobre esse transtorno complexo do 
neurodesenvolvimento. Para auxiliar 
nesse sentido:

• Forneça informações sobre a ST e 
os transtornos concomitantes para 
auxiliar alunos não diagnosticados 
ou apoiar aqueles já diagnosticados.

• Converse com os pais que podem 
resistir a abordar um diagnóstico.

• Providencie um local seguro para que 
o aluno possa descansar e liberar os 
tiques, se necessário.

• Esteja ciente dos medicamentos 
e respectivos efeitos colaterais.

• Providencie um local para cochilos 
rápidos, que podem ser necessários 
em decorrência dos efeitos colaterais dos medicamentos.

• Eduque a equipe sobre os tiques e outros problemas relacionados.

• Forneça informações médicas durante as reuniões do IEP ou do Plano 504.
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O PAPEL DO MOTORISTA DE ÔNIBUS E DO PESSOAL DO REFEITÓRIO

Os motoristas de ônibus e o pessoal do refeitório são pessoas que trabalham em ambientes com menos estrutura 
e supervisão, muitas vezes os ambientes mais difíceis para alunos com ST. Esses membros da equipe podem ter 
um  papel valioso fazendo o seguinte:

• Compreender os desafios significativos que os alunos com ST enfrentam diariamente.

• Reconhecer que muitos alunos com ST apresentam sintomas sensoriais que aumentam em ambientes barulhentos 
e não estruturados, como o refeitório e o ônibus.

• Saber que, apesar de serem ambientes difíceis, esses ambientes podem representar as únicas oportunidades 
de socialização e relaxamento.

• Reconhecer que os sintomas geralmente aumentam no fim do dia.

• Estar atentos aos alunos que sofrem bullying, que pode incluir a imitação dos tiques de um aluno. 

• Desenvolver um relacionamento em que os alunos se sintam seguros para expressar dificuldades e estratégias.

• Comunicar as dificuldades à administração antes que elas se tornem acentuadas.

• Estar cientes de toda estratégia e todo plano de comportamento e de como eles podem apoiar o aluno.

O PAPEL DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO

Os professores universitários têm um papel vital no sucesso na faculdade e influenciam a retenção dos alunos. 
Os professores geralmente estão em contato frequente com os alunos e podem aconselhá-los e orientá-los sobre 
oportunidades e escolhas de carreira. Eles também podem ter uma forte influência na oportunidade para que um 
aluno seja bem-sucedido no campo escolhido. Os alunos também podem ser afetados pelos julgamentos do corpo 
docente sobre o intelecto desses alunos em decorrência das ideias equivocadas sobre a ST, podendo afetar sua 
autoestima. Estas sugestões podem ser úteis:

• Apresente-se ao aluno e pergunte se há algo em que você possa ser útil.

• Eduque-se sobre a ST. Ter uma compreensão básica da ST e dos transtornos relacionados pode prepará-lo para 
a apresentação de tiques motores e vocais durante a aula.

• Reconheça que os tiques são movimentos e sons involuntários que podem mudar de maneira imprevisível.  
Embora os tiques possam parecer propositais e estar sob o controle da pessoa, isso não é verdade. Não se deve 
esperar que os alunos suprimam os tiques. Se os tiques realmente causam interrupções, é necessário explorar 
opções eletrônicas.

• Ignore os sintomas que podem ser ignorados. Isso demonstra aceitação e normaliza os tiques. A demonstração 
de aceitação pode reduzir o bullying e o estresse e pode ajudar os alunos com ST a concentrar a própria energia 
nos trabalhos acadêmicos, e não em suprimir os tiques.

• Entenda que o estresse geralmente aumenta os sintomas. Provas e apresentações geralmente aumentam o estresse. 
As apresentações podem precisar de modificação, e as provas podem precisar ser ministradas em um local 
separado e privado. 

• Defina expectativas claras e apresente um conteúdo programático detalhado para minimizar a ansiedade. 

• Consulte o representante de sua instituição para saber quais acomodações e ajustes acadêmicos foram aprovados 
para o aluno. A ADA exige que as instituições de ensino superior ofereçam acomodações e modificações razoáveis 
para alunos com deficiência. As acomodações para alunos com ST podem ajudar a reduzir a ansiedade, lidar com 
os desafios de escrita e compensar o tempo que o aluno passa tendo tiques ou se concentrando em suprimi-los.
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DESAFIOS COMUNS RELACIONADOS À ST: PAPÉIS DO EDUCADOR 
E DA EQUIPE DE APOIO

TO – Terapeuta Ocupacional

Fono – Fonoaudiólogo

O – Orientador 

PE – Psicólogo Escolar

Dir – Diretor

E – Enfermeiro

P – Professor 

PC/PR – Professor Consultor/Professor de Recursos 

EE – Professor de Educação Especial 

R/O – Apoio do Refeitório e Motoristas de Ônibus 

P/A – Paraprofissional/Assistente

Comp – Especialista Comportamental

TO Fono O PE Dir E P PC/
PR EE R/O P/A Comp

Atividades do cotidiano • • • • • • • • • •

Ansiedade • • • • • • • • • • • •

Dispositivos de assistência • • • • • •

Atenção • • • • • • • • •

Problemas de bullying • • • • • • • • • • • •

Disgrafia/digitação • • • • • •

Desinibição • • • • • • • • • • •

Funcionamento executivo • • • • • • • • •

Impulsividade • • • • • • • • • • •

Deficiências de linguagem • • • • • • • • •

Comportamentos  
obsessivo-compulsivos • • • • • • • • • • • •

Organização • • • • • • • • •

Compreensão de leitura • • • • • • • •

Integração sensorial • • • • • • • • • • •

Sintomas significativos • • • • • • • • • • •

Higiene do sono • • •

Comunicação social  
e pragmática • • • • • • • • • • • •

Disfemia • • • • •

Habilidades vocacionais • • • • • • • • • •
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PERGUNTAS FREQUENTES PARA EDUCADORES

1. Os programas baseados em consequências ajudarão a motivar um aluno a controlar os tiques em sala de aula?
Punições e recompensas normalmente não ajudam os alunos, porque os sintomas são impulsos de origem neurológica 

e não estão sob controle dos alunos. Para alguns, participar ou antecipar uma atividade favorita reduz esses impulsos 

neurológicos, o que pode ser confundido com a capacidade de controlar os sintomas.

2. Qual é a melhor maneira de ver os sintomas da ST para que seja possível oferecer os apoios adequados,  
em vez do uso de punição?

Os sintomas da ST devem ser vistos como impulsos neurológicos inconsistentes, semelhantes ao desejo de coçar uma 

picada de inseto. Ao coçar o local da picada, uma pessoa pode sentir um alívio momentâneo. Entretanto, o desejo de 

coçar geralmente retorna após um curto período. Além disso, um sintoma comum da ST é a desinibição, que envolve 

dificuldades significativas em inibir sintomas, comportamentos físicos ou vocais e reações ao ambiente do aluno.  

A desinibição aumenta a percepção equivocada de que os alunos são capazes de controlar os sintomas. Apoiar o aluno 

no desenvolvimento de estratégias e técnicas para administrar os desafios é mais eficaz do que a punição por esses 

sintomas neurológicos complexos e tão mal compreendidos. 

3. Um aluno deve ser incentivado a suprimir os tiques?

Não. Não incentive a supressão dos tiques. A supressão dos tiques e de outros sintomas demanda muita energia e 

atenção. A supressão dos tiques tende a consumir a energia necessária para prestar atenção e concluir as tarefas. 

Como os alunos sofrem constrangimento com os sintomas, eles geralmente tentam suprimir os tiques por conta própria 

quando possível.

4. Quais são os transtornos relacionados mais comuns que afetam os alunos? 
Os transtornos relacionados podem variar, porque cada aluno é diferente. Os transtornos relacionados comuns incluem 

comportamentos obsessivo-compulsivos, disgrafia, ansiedade e TDAH. Déficits de funções executivas, déficits de 

comunicação social e déficits sensoriais também são comuns.

5. Os alunos estão sendo manipuladores quando praticam a vocalização em voz baixa ou tentam usar os tiques 
como desculpa para não fazer as tarefas? 

Murmurar ou vocalizar em voz baixa muito provavelmente é uma estratégia para satisfazer o impulso de uma maneira 

que não seja ofensiva ou perturbadora. O uso dos tiques como desculpa não é comum; entretanto, eles geralmente 

aumentam em situações estressantes, o que leva à interpretação equivocada do uso dos tiques como desculpa. 

Portanto, é recomendável observar quando isso ocorre para determinar qual déficit de habilidades está interferindo 

e desenvolver apoios úteis para que os sintomas não aumentem ou não precisem ser evitados. 

6. É importante oferecer intervalos sempre que um aluno com ST está tendo tiques? 
Oferecer intervalos pode ser útil para alguns alunos, porém prejudicial para outros. Talvez seja importante o aluno saber 

que ele tem a opção de sair da sala de aula por um breve período, pois isso reduz a ansiedade de se sentir “preso”. 

Entretanto, para outros, o incentivo a sair em virtude dos tiques pode transmitir a mensagem de que os tiques são 

algo de que se envergonhar, em vez de reconhecê-los como “normais” para o aluno com ST. 

7. Os tiques sempre perturbam os outros alunos? 
Depende de como os educadores respondem aos tiques e se os colegas foram educados sobre a ST. Na maioria das 

situações, se os professores aceitam e ignoram os tiques, assim como outros sons são ignorados (por exemplo, cortador 

de grama, avião, soluço, tosse, etc.), os tiques diminuem, e os colegas normalmente aprendem a aceitá-los e ignorá-

los. Para obter mais informações e recursos sobre como educar os colegas sobre a ST, você pode visitar o site da 

TAA ou entrar em contato com a TAA. O site da TAA contém um artigo excelente chamado Como educar os colegas 
sobre a Síndrome de Tourette (Educating Classmates About Tourette Syndrome). Além disso, você pode solicitar uma 

apresentação por meio do programa de Jovens Embaixadores da Tourette Association, que conta com adolescentes 

treinados para fazer apresentações sobre a ST.

8. Por que alguns alunos têm significativamente mais sintomas em determinadas aulas e menos em outras? 
Como a ansiedade aumenta os sintomas, o aumento dos tiques pode indicar ansiedade intensificada em aulas que 

são mais desafiadoras ou que apresentam estresse adicional. Também pode ocorrer que uma aula específica tenha se 

tornado um ambiente seguro para ter tiques. Os motivos também podem depender da hora do dia, pois os sintomas 

geralmente aumentam com a fome, no fim do dia ou após ou durante atividades estressantes ou intensas. 

9. Por que é importante fornecer um local separado para que um aluno com ST faça as provas? 
Como a supressão dos tiques exige energia e atenção, os alunos muitas vezes tentam suprimir os tiques durante as 

provas para não distrair os colegas. Em um local privado, o aluno pode se concentrar na prova em lugar dos tiques.

10. A característica de ser temperamental pode estar associada à Síndrome de Tourette? 
Sim, por muitos motivos. Lidar com a ST é constrangedor e exaustivo. Os alunos com problemas de desinibição podem 

ter dificuldade para inibir as próprias emoções. Além disso, muitos dos transtornos relacionados comuns, como integração 

sensorial, atrasos de processamento, função executiva, TOC e TDAH, podem aumentar a frustração, causando raiva.


